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بش��ارت باد عاشقان آیه های 
اله��ی را که دومی��ن وا ژه نور 
از کت��اب حکمت و رحمت 
ح��ق بر صحیفه زمین س��ایه 

گستراند...
در این ش��ب ها که به آسمان 

 خیره می ش��ویم گویی بغضی کهنه در حنجره مهت��اب تو را فریاد 
می زند تویی که عش��ق را به آتش کشیدی و در سکوتت خدا را با 

دیدگان... 
جامعه  / صفحه3

رئیس مجلس شوراي اسالمي:
كميسيون قضايي مجلس مواردي را به اليحه 
حمايت خانواده اضافه كرد

در دوازدهمین دوره دو ساالنه جهاني معماري ونیز؛
پوستــر بــاغ ايرانــي منتشــر شد

از 9 شهريور ماه جاري؛
انجام نخستين پرواز 
 فــرودگاه شهركرد 

به عسلويه

ويژه والدت امام حسن مجتبي )ع(
كاش از سفره كرم تو، سهمي ببرم

 مدیرکل ف��رودگاه ش��هرکرد گف��ت: همزمان با 
9 ش��هریورماه ج��اري، خط پرواز مس��یر تهران 
مي ش��ود.  راه ان��دازي  � عس��لویه  � ش��هرکرد 
»محمدحسین احمدي مقدم« در گفتگو با فارس 
در شهرکرد اظهار داشت: در حال حاضر هفته اي 
چهار پرواز از سوي فرودگاه بین المللي شهرکرد 
در حال انجام اس��ت. وي اف��زود: این پروازها در 
روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به مقصد تهران 
و روز یکش��نبه به مقصد کش��ور کویت صورت 

مي گیرد.
احمدي مقدم از راه اندازي خط پروازي جدید در 
مسیر تهران � شهرکرد � عسلویه و بالعکس خبر 
داد و گفت: برهمین اساس انجام نخستین پرواز از 
فرودگاه بین المللي شهرکرد به عسلویه، از این پس 
هفته اي یك بار در روزهاي سه شنبه انجام مي شود. 
مدیرکل فرودگاه شهرکرد با اشاره به نقش فرودگاه 
در توس��عه استان گفت: توسعه پروازهاي هوایي 
عالوه بر راحتي در  انتقال مسافران، نقش مؤثري در 
توسعه اقتصادي و اجتماعي استان دارد. وي افزود: 
همچنین توسعه پروازها موجب جذب گردشگران 
بیشتري به استان مي شود که این مهم بستر توسعه 
بیشتر را براي استان فراهم مي کند. احمدي مقدم 
با بیان اینکه برنامه پروازهاي فرودگاه ش��هرکرد 
به عس��لویه در روزهاي سه شنبه هر هفته انجام 
مي ش��ود، افزود: براساس این برنامه، پرواز تهران 
� شهرکرد ساعت 9 و 45 دقیقه، پرواز شهرکرد � 
عس��لویه ساعت 11 و 30 دقیقه، پرواز عسلویه � 
شهرکرد ساعت 13 و 15 دقیقه و پرواز شهرکرد � 
تهران ساعت 15 خواهد بود. وي با تأکید بر اینکه 
فرودگاه ها از با ارزش ترین زیرساخت هاي جوامع 
پیشرفته محسوب مي شوند، گفت: فرودگاه ها به 
دلیل برخورداري از ظرفیت هاي مختلف، در رشد 
اقتصادي کشورها و کمك به ایجاد توسعه پایدار 

نقش مهمي دارند. 

در اواسط هفته اخیر افسران و 
فرماندهان نظامی و انتظامی از 
رده های مختلف سپاه، ارتش 
و نی��روی انتظام��ی میهم��ان 
ضیافت افطاری در استانداری 

اصفهان بودند. 
»علیرضا ذاکر اصفهانی« در جمع صمیمانه و خودمانی ...

شهرستان / صفحه4

 استاندار اصفهان در جمع 
فرماندهان نظامي و انتظامي  استان:

فضاي جامعه بايد فضاي وحدت باشد 

فرمانده انتظامي استان اصفهان خبر داد:

انهــدام 52 بانــد قاچــاق
صفحه 2

ني
زئی

س: ت
عك

مناب��ع طبیع��ی  مدی��ر کل 
اس��تان  آبخی��زداری  و 
 اصفهان ب��ا بیان این مطلب 
اف��زود: در س��طحی معادل 
48 هزار هکتار پروژه های 

آبخیزداری  ... 
فرهنگ و هنر/ صفحه8 

در هفته دولت:
افتتـاح 38 طرح و پروژه منابع 

طبيعــی و آبخيــزداری 

با مصرف بي رويه برق، اين عنصر حیاتي 
را به هدر ندهیم.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه 
عمومي با فهرست بهاي سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزي به پیمانكار داراي رتبه 

بندي و واجد صالحیت واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: 89/6/13
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يكشنبه 89/6/14

www.abfa-esfahn.com دريافت اسناد: سايت اينترنتي
شماره تلفن: 6680030 - 0311

مناقصه لوله گذاري فاضالب

برآورد )ريال(تضمین )ريال( نوع بودجه محل اجرا شماره مناقصه 

شبكه جمع آوري و تصفیه خانه 89-2-224
15/200/0002/872/389/593عمراني فاضالب شهر اژيه 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
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 الدن سلطانی
 »سردار حسن کرمی« از کشف 
نزدیك ب��ه 10 تن ان��واع مواد 
مخ��در خب��ر داد و گف��ت: در 
این رابط��ه 52 باند قاچاق طی 
5 ماهه اول س��ال جاری منهدم 

شده است.
وی افزود: در 5 ماهه اول س��ال 
جاری مقدار 9 تن و 774 کیلو 
و 632 گ��رم ان��واع مواد مخدر 
توس��ط فرماندهی انتظامی در 
سطح استان کشف و ضبط شد.

 این مقام مس��ئول خاطرنش��ان 
کرد: از این مق��دار مواد مخدر 
کشف شده، 7 تن و 443 کیلو و 
836 گرم آن تریاک، یك تن و 
386 کیلو و 948 گرم حشیش، 
 275 کیل��و و 42 گ��رم کراک، 
13 کیل��و و 670 گرم هروئین، 

622 کیلو و 774 گرم سوخته تریاک، 9 کیلو و 735 
گرم شیشه و مابقی آن سایر مواد مخدر از قبیل: گراس 

و شیره تریاک بوده است.
سردار کرمی همچنین از کشف و ضبط تعداد 2 هزار 

و 715 قرص، آمپ��ول و روانگردان طی 5 ماهه اول 
 س��ال جاری خبر داد و گف��ت: طی این مدت تعداد 
6 هزار و 333 نفر در رابطه با تهیه و توزیع مواد مخدر 
دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

 قضای��ی ش��دند. وی تصریح 
کرد: با تالش پلی��س مبارزه با 
مواد مخ��در اس��تان در مدت 
مذکور، تعداد 52 باند قاچاق این 

مواد متالشی شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه برخی از باندها به 
صورت مسلحانه اقدام به قاچاق 
مواد مخدر می کردند افزود: از 
باندهای متالش��ی ش��ده تعداد 
18 قبضه سالح جنگی و 103 
دستگاه انواع خودروی سبك و 

سنگین توقیف شده است.
پای��ان،  در  کرم��ی   س��ردار 
مواد مخدر را یك تهدید جدی 
برای کش��ور توصیف کرد و با 
بیان اینکه یکی از اولویت های 
اصلی ای��ن فرمانده��ی مبارزه 
جدی با توزیع کنن��دگان مواد 
افیونی در استان خواهد بود گفت: با تقویت گشتی ها 
و ایست و بازرسی ها از ورود مواد مخدر به محدوده 
اس��تان جلوگیری کرده و نم��ی گذاریم که باندهای 

تبهکار به اهداف شوم خود برسند.

رئیس سازمان انرژی اتمی، مهمترین اولویت پس از 
نیروگاه اتمی بوشهر را استخراج و اکتشاف اورانیوم 
در س��طح کش��ور اعالم ک��رد. به گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، علی اکبر صالحی در حاش��یه جلسه 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران، اکتشاف اورانیوم 
را امیدوارکنن��ده خواند و افزود: چون در گذش��ته 
اکتشاف در یك سوم مساحت کشور انجام می شد 
با حمایت رئیس جمهور و اختصاص بودجه های 
الزم تصمی��م گرفتیم که اکتش��اف اورانیوم در کل 
کشور صورت گیرد. صالحی افزود: در هر جایی از 
کشور که رگه ای از اورانیوم وجود داشته باشد وارد 
کار استخراج خواهیم ش��د. رئیس سازمان انرژی 
اتمی گفت: در فاصله هفت- هشت سال می توانیم 
در این خصوص به نتایج خوبی برسیم. وی در ادامه 
در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت 

نیروگاه اتمی بوش��هر گفت: همان طور که پیش از 
این گفته ش��د، فرآیند انتقال سوخت به ساختمان 
اصلی نیروگاه حدود 12 روز طول می کشد که این 

 فرآیند هنوز در حال انجام اس��ت. صالحی با اشاره 
به اینکه سوخت، اواخر ش��هریور به قلب رآکتور 
منتقل می شود، ابراز امیدواری کرد که برق تولیدی 

از نیروگاه نیز در آذر ماه وارد شبکه شود.
وی در پاس��خ ب��ه س��ئوالی دیگر درب��اره آخرین 
 اطالع��ات درخص��وص تب��ادل س��وخت نی��ز 
گفت: از گروه وین در این باره هنوز جواب رسمی 
دریاف��ت نکرده ای��م اما مدیرکل آژان��س به دنبال 
برگزاری نخستین جلسه در این باره است. صالحی 
گفت: فکر می کنم این جلسه در ماه سپتامبر برگزار 

شود ولی هنوز نامه رسمی دریافت نکرده ایم. 
وی در پاس��خ ب��ه س��ئوالی درب��اره اع��الم دیگر 
در  گف��ت:  مطالع��ه  دس��ت  در  نیروگاه ه��ای 
 ای��ن باره اقداماتی ش��ده اس��ت که بعده��ا  اعالم

می شود.

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط دریافت مجوز 
برای مش��موالنی که قصد خروج از کشور را دارند، 
 اع��الم ک��رد. واحد مرک��زی خبر به نق��ل از پایگاه 
اطالع رس��انی پلیس: ودیعه س��فرهای زیارتی حج 
تمتع و عم��ره و عتبات عالی��ات، 15میلیون تومان 
چ��ك و 500 هزار توم��ان وجه نقد، ودیعه س��فر 
 سوریه و سایر کشورها 15میلیون تومان وجه نقد یا 
ضمانت نامه بانکی اس��ت. خروج از کش��ور برای 
فرصت های مطالعاتی، ارائه مقاله و س��ایر سفرهای 
علمی با تأیید وزارت علوم و بهداشت و یا سازمان 
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی با سپردن ودیعه 5 میلیون 
تومانی به صورت نقد یا ضمانت بانکی امکان پذیر 
اس��ت. میزان ودیعه پذیرش در دانش��گاه خارج از 
کشور برای ادامه تحصیل 15میلیون تومان وجه نقد 
یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی اس��ت. سازمان 
وظیف��ه عمومی ناجا درباره اخ��ذ ودیعه به صورت 
ضمانت نامه بانکی و بانك معتبر اعالم کرد: ضمانت 
نام��ه همه بانك ها با هماهنگی امور مالی س��ازمان 

وظیفه عمومی ناجا معتبر است.
این سازمان درباره نحوه خروج از کشور دانشجویان 
از طریق ستاد عمره دانشجویی اضافه کرد: دانشجویان 

با درخواست ستاد عمره دانشجویی و تعهد آن ستاد و 
همچنین با این شرط که سقف مجاز سنوات تحصیلی 
دانشجو به اتمام نرس��یده و وارد غیبت نشده باشد، 
می توانند برای عمره، از کش��ور خارج ش��وند. این 
س��ازمان در مورد اینکه آیا به مشموالن غایب مجوز 
خروج تعلق می گیرد، اعالم کرد: مش��موالن غایب 
مجاز به خروج از کشور نیستند؛ مگر مشموالنی که 
به علت درمان الزم است به خارج از کشور مسافرت 
کنند که این امر نیازمند تأیید شورای پزشکی وزارت 
بهداشت یا شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی است. 
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: برای س��فر 
علمی به تمامی کشورها به غیر از فلسطین اشغالی و 
کشورهای زیارتی )عراق، سوریه و عربستان(، مجوز 

خروج داده می شود.
براساس اعالم این سازمان، برای سفر علمی و فرصت 
مطالعاتی و زیارت با درخواس��ت و تأیید دانشگاه و 
س��پردن ودیعه موردنظر، مجوز خروج موقت برای 
دانشجویان صادر می ش��ود. مدت خروج از کشور 
برای فرصت مطالعاتی، در مقطع کارشناسی ارشد 4ماه 
و در مقطع دکترا 9 ماه است که در مواقع ضروری و با 
درخواست وزارت علوم این مدت برای فوق لیسانس 

حداکثر تا 6 ماه و دکترا حداکثر تا یکسال قابل افزایش 
است. خروج از کشور متعهدان خدمت به سازمان ها 
)نفتکش، کشتیرانی، هواپیمایی، آموزش و پرورش، 
قوه قضائیه و...( با درخواست سازمان مربوط پس از 
گذراندن دوره آموزش نظامی و تعهد سازمان مربوط، 

به مبلغ 15میلیون تومان، میسر است. 
خروج از کش��ور ورزش��کاران اعم از دانش آموز و 
دانشجو با درخواست دفتر امور مشترک فدراسیون ها 
در س��ازمان تربیت بدنی و ارائه تضمین الزم ممکن 

است. 
همچنی��ن باید س��قف مج��از س��نوات تحصیلی 
دانش��جویان و دانش آموزان به اتمام نرسیده و وارد 
غیبت نش��ده باشند و س��ن دانش آموزان رشته های 
فنی و حرفه ای، نباید بیشتر از 22سال باشد. سازمان 
وظیفه عمومی ناجا، درباره نحوه خروج از کش��ور 
فرزندان مأمور ثابت دولت در خارج از کشور اعالم 
کرد: با تأیید مأموریت از طرف وزارت امور خارجه 
و به ش��رط نداشتن غیبت و سپردن تضمین سازمان 
مرب��وط، همراهی فرزندان مأم��وران ثابت دولت در 
 خارج از کشور تا پایان مأموریت والدین امکان پذیر 

است.

صالحی: 

اکتشاف اورانیوم؛ مهمترین اولویت

جهان نما

 تركيه پايبند به تحريم های 
بين المللی نيست 

پ��س  ترکی��ه   
پرون��ده  ب��ه  ورود  از 
ای��ران،  هس��ت��ه ای 
را در  جای��گاه خ��ود 
جهان  کشور های   بین 
به ویژه خاورمیانه ارتقا 
بخش��ید. ب��ا روی کار 
آم��دن اس��الم گرایان 
در ترکیه، این کش��ور 
می��ان انتخ��اب  اروپا 
 و آس��یا ق��رار گرفت. 

حمایت ترکیه از برنامه هسته ای ایران و محدود کردن روابط با اسرائیل به 
عنوان یك متحد اس��تراتژیك و کشور تحت حمایت امریکا، انتخاب ترکیه 

را آشکار نمود. 
تحکیم روابط با ایران تا به آنجا پیش رفت که ترکیه در روزهای گذشته اعالم 
کرد قصد دارد تا ایران را از لیست کشور های تهدید کننده امنیت خود خارج 
کند. ترکیه در این فاصله با نزدیکی به ایران هرچه بیش��تر از امریکا فاصله 
گرفت به طوری که هیأت عالی رتبه وزارت امور خارجه ترکیه در واشنگتن 
در دی��دار ب��ا مقام های امریکای��ی تصریح کرد: ترکیه تنه��ا تابع مصوبات 
شورای امنیت سازمان ملل است و خارج از این قرارها، در تحریم های یك 
جانبه امریکا علیه ایران مش��ارکت نخواهد کرد. حمایت امریکا از ارتش و 
سکوالرها در ترکیه در جدایی این دو کشور تأثیر زیادی دارد. ترکیه تالش 
دارد به واسطه میانجی گری در پرونده هسته ای ایران به جایگاهی فرا تر از 
یك کشور تحت نفوذ برسد. در همین راستا هیأت عالی رتبه اعزامی از ترکیه 
ب��ه امریکا اعالم کرد: آنکارا قصد دارد نقش کمك کننده در مناس��بات بین 
گروه 1 + 5 و یا گروه وین متشکل از امریکا، روسیه و فرانسه را ایفا کند و 
هرگز قصد جانبداری در مسأله را نداشته و خواهان مشارکت در گروه های 
1 + 5 و وین نیست. هدف ترکیه، قرار گرفتن بین ایران و غرب و برطرف 
کردن موانع میان این دو است. هیأت ترکیه ای همچنین متذکر شده است، 
 بیش از 80 درصد تجارت ترکیه با ایران را انرژی تش��کیل می دهد و فقط 
20 درص��د را ش��رکت ها انجام می دهن��د که این موضوع نی��ز مرتبط به 
ش��رکت های خصوصی است که در حال تجارت با ایران می باشند. هیأت 
ترکیه تأکید کرده اس��ت که این کش��ور مخالف برنامه هسته ای صلح آمیز 
 ایران نیس��ت. ترکیه در دعوای میان ای��ران و غرب قصد ندارد هیچ یك از 
طرف هاي دعوا را از خود برنجاند. ایفای هرگونه نقش��ی در حل مس��أله 

هسته ای ایران می تواند جایگاه ترکیه را در سطح بین الملل ارتقا دهد.

القاعده يمن، بهانه يا تهديد
  وج��ود گروه ه��ای مذهبی و تن��د رو در یمن فرص��ت خوبی را 
ب��رای امری��کا فراهم کرد تا با مطرح کردن مس��أله القاعده در این کش��ور، 
 بهانه ای برای حضور و نفوذ نظامی در این کشور بیابد. مقام های امریکایی 
می گویند: ارزیابی های 
جدی��د از نفوذ القاعده 
در یمن باعث ش��د تا 
مقام های ارش��د دولت 
خواستار  اوباما،  باراک 
تشدی�د  عملی��ات های 
امریکا در این کش��ور 
پیش��نهاد  جمل��ه  از 
عملیات ه��ای  انج��ام 
 ه���واپیم��اه�����ای 
بدون سرنشین در خاک 
یمن شوند. امریکا که معتقد است نیروهای القاعده را به واسطه حمله های 
هواپیماهای بدون سرنش��ین مهار کرده است، قصد دارد تا این حمله ها را 
در پاکستان نیز عملیاتی کند. مقام های رسمی امریکا عنوان می کنند: شاخه 
القاعده در شبه جزیره عرب در حال ظهور جدی است، آنها معتقدند: القاعده 
در یمن چاالک تر و خصمانه تر مش��اهده ش��ده است. مقام های امریکایی 
خاطرنشان کردند: طرح های دولت برای تشدید عملیات  در یمن با دو هدف 
انجام می ش��ود: بهبود امور اطالعاتی امریکا در یم��ن و افزودن گزینه های 
جدید برای انجام حمله در زمانی که اهداف کش��ف ش��دند. بر اساس آمار 
منتش��ره مقام های امریکایی منابع و نیروی انسانی سازمان سیا در پاکستان 
10 برابر بیش��تر از یمن است. اگرچه سازمان س��یا طی سال گذشته شمار 
افرادی که در یمن مش��غول جمع آوری اطالعات بودند را افزایش داده اما 
مقام های سازمان سیا اعالم کردند: این سازمان هواپیماهای بدون سرنشین 
و ی��ا تجهیزات دیگر را برای انجام حمله های مرگبار علیه القاعده در یمن 
مستقر نکرده است. گسترش نقش سازمان سیا طی سال های اخیر به ویژه در 
زمینه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان، به سازمان سیا این 
توانایی را داده تا در تش��خیص و انجام این نوع حمله ها تخصص بیشتری 
پی��دا کند. در همین زمینه مقام های دولت یمن اعالم کردند: دولت یمن از 
حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در خاک این کشور استقبال نمی کند. 
بهانه وجود القاعده برای امریکا فرصتی است که هم موجی از اسالم هراسی 
را گسترش دهد و هم با یك دلیل موجه، حضوری پر رنگ در جنوب غربی 

آسیا داشته باشد.

بی بی سی:
مأموريت نظاميان امريکايی در عراق 

از سپتامبر تغيير می كند
امری��کا درحالی از تغییر ماهیت حضور نظامی خود در عراق س��خن به میان 
آورده که خشونت های جدید گریبانگیر این کشور شده است. شبکه تلویزیونی 
بی بی س��ی عربی همزمان با اعالم خبرهای مربوط به نا آرامی های عراق و 
 کشته و زخمی شدن تعداد زیادی در عملیات انتحاری به تهیه گزارشی درباره 
همکاری های نظامی امریکا و عراق پرداخت. این منبع افزود نیروهای عراقی 
به همراه نیروهای امریکایی در آموزش های مشترکی شرکت و از گلوله های 

واقعی در این اموزش استفاده کردند.
این آموزش ها در چارچوب مأموریت های نظامیان امریکایی مستقر در عراق 
ص��ورت گرفت. نیروهای امریکایی باقیمانده در ع��راق به آموزش نیروهای 
عراقی جهت کمك به ارتش اقدام کرده اند تا توانمندی نظامی آنها را افزایش 
دهند. احمد محم��د از نظامیان عراقی گفت: آموزش اس��تفاده از تانك های 
 ابرامز پایان یافته است و اکنون آماده رانندگی با این تانك ها و عملیات میدانی 

هستیم. 
ناصر العبادی نایب رئیس ستاد ارتش عراق گفت وظیفه نیروهای امریکایی بعد 
از ماه آینده به ادامه آموزشهای مربوط به استفاده از سالح های مدرنی منحصر 

خواهد بود که از امریکا خریداری شده اند.
مأموری��ت دیگر آنها، دادن مش��ورت و رایزنی و کمك ب��ه نیروهای عراقی 
در ص��ورت لزوم خواهد بود. بی بی س��ی عربی با اش��اره به خروج نظامیان 
امریکای��ی از عراق گف��ت: نظامیان باقیمان��ده در عراق از اول س��پتامبر نوع 
 مأموریتش��ان از عملیات آزادسازی عراق به عملیات طلوع جدید تغییر شکل 

خواهد یافت. 

فرمانده انتظامي استان اصفهان خبر داد:

انهــدام 52 بانــد قاچــاق

شرایط مجوز خروج از کشور برای مشموالن

 مرضیه محب رسول 
در روزهای اخیر خبر درخواس��ت سفیر 
انگلی��س مبنی بر دیدار ب��ا علمای قم از 
طرف رسانه ها انتشار یافت. خبری که با 
جواب رد علمای قم همراه بود. علل این 
درخواست را می توان در سال های دور 
ایران یافت زمانی که شاهان ایران بازیچه 
دست اس��تعمار پیر بودند و ایران سفره 
پرنعمتی برای چپاول هر چه بیش��تر آنها 
جایگاه سنتی انگلیس و نفوذ آن در ایران 
اگرچه پس از کودتای 28 مرداد کمرنگ 
شد اما بعد از انقالب، انگلیس با نقاب یك 
دوس��ت و همراه سعی کرد تا دوباره و با 
تمام توان به ایران بازگردد غافل از اینکه 
بیداری ایرانیان به رهبری مرجیعت اسالم 

مانع از نفوذ دوباره آنهامي شود.
پ��س این بار انگلیس نه به طور علنی که 
مخفیانه و کورکورانه ش��روع به خزیدن 
 در الیه ه��ای پنه��ان جامعه ای��ران کرد. 
هر جا اعتراضی بود و مخالفتی، تحریك 
انگلیس آش��کار می شد و به کمك آنها 
س��رویس های خبری و جاسوسی این 
آتش را برافروخته ت��ر می کردند. امروز 
شاید انگلیس منفورترین چهره را در طی 
دو قرن اخیر در میان مردم و سیاستمداران 
ایرانی دارد. کش��وری که جایگاه خود را 
در ایران بسیار متزلزل می بیند، به واسطه 
سفیر خود و دیدار با علمای مورد توجه 
مردم سعی داش��ت آبرو و مشروعیت از 
دس��ت رفته خود را در بین ایرانیان احیا 
کن��د، اما این ترفند انگلیس با بصیرت و 
آگاهی علما ناکام ماند. تالش برای دیدار 
با مجلسیان، فراکس��یون اقلیت، روزنامه 
نگاران و اقشار مختلف جامعه ایران همه 
نش��انگر ترس انگلیس از ان��زوای ایران 
است. با جدی شدن طرح تحریم کاالهای 
انگلیس و نیز کاهش سطح روابط به دلیل 
توطئه و کارش��کنی این کشور در ایران، 
همچنین حمایت های علنی انگلیس از 
آشوبگران  مسائل اخیر کشور، همگی از 
جمله تهدیداتی است که امروز انگلیس 

را در برابر ای��ران در موضع ضعف قرار 
داده است. انگلیس در تمامی برهه های 
حساس تاریخی ایران، گرگی بود که در 

لباس میش ظاهر می شد.
در جریان راه افتادن مشروطه، اعتراضات، 
خشونت ها علیه مشروطه طلبان و تهدید 
خطر جانی آنها در نهایت این انگلستان 
بود که با پناه دادن مش��روطه خواهان در 
باغ س��فارت خود نه تنها از آنها حمایت 
کرد بلکه به راحتی جریان مخالف خود را 
در پناه حمایت های موزیانه و سیاسی با 

خود همراه نمود.
علم��ای آن روزگار اگرچ��ه فریب این 
رفی��ق راه و دزد قافل��ه را نخوردن��د، اما 
عمق دش��منی و فتنه انگلی��س بعدها با 
ب��ه دار کش��یدن عالمه ش��یخ فضل اله 
نوری آش��کار شد و در س��ال های بعد 
ای��ن روحانیون روش��نگر و آگاه جامعه 
 بودن��د که با بصیرت خود انگلیس را در 
طرح هایش ناکام گذاشتند. مدرس در طی 
روند قدرت گیری رضاخان به خوبی از 
حیله دفاع از حکومت جمهوری توسط 
انگلی��س در لوای عزل قاجار پی برد و با 
رشادت مانع از شکل گیری یك جریان 
وابسته سیاسی شد. عمالً در روند بعد از 
قدرت گیری رضاخان و سرکوب گسترده 
روحانیت و مراجع، ش��اهد گس��ترش 
 فعالیت های حکومتی و ضد غربی علما 
هس��تیم. اوج این رهبری و روش��نگری 
را در جری��ان مبارزات انقالبی به رهبری 
ام��ام خمینی ش��اهد هس��تیم. در برهه 
کنون��ی ناکامی های انگلی��س در منطقه 
 خاورمیانه به ویژه عراق و افغانستان و نیز 
ع��دم کارای��ی تحری��م هایی ک��ه این 
 کش��ور در دنبال��ه روی از امری��کا به آن
روی آورده س��بب ش��ده تا انگلس��تان 
ت��الش کند جایگاه از دس��ت رفته خود 
را بازپ��س گیرد غافل از اینک��ه امروز با 
بصی��رت مراجع، حیله آنه��ا از هر زمان 
 برای ایران و ملت آن آش��کارتر خواهد 

شد.  

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از 
آزمایش موفقیت آمیز نسل سوم موشك 
فات��ح 110 خبر داد و گفت: به کارگیری 
سیستم هدایت و کنترل بسیار دقیق، این 
موشك را قادر می سازد با دقت باالیی به 
اهداف مورد نظر اصابت کند. به گزارش 
مهر، س��ردار احمد وحیدی پس از پایان 
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
افزود: نسل سوم موشك فاتح 110 که به 
دست متخصصان زبده و کارآمد صنایع 
هوا و فضای وزارت دفاع طراحی و تولید 
شده از هیچ یك از موشك های موجود 
دنیا الگوبرداری نشده است. وی افزایش 
برد، افزایش دقت، کاهش زمان مورد نیاز 
برای استقرار و سهولت در نحوه انبارداری 
در مناط��ق مختلف آب و هوای��ی را از 
دیگر ویژگی های نس��ل جدید موشك 
 فاتح 110 برش��مرد. وزیر دف��اع در ادامه 

اف��زود: در هفته دفاع مق��دس محموله 
های نسل جدید موش��ك فاتح 110 به 
نیروهای مسلح تحویل داده خواهد شد. 
وحیدی همچنین تصری��ح کرد: قدرت 
موش��کی نیروهای مسلح با به کارگیری 
این موشك به نحو چشمگیری افزایش 
م��ی یابد. وی با تبری��ك این موفقیت و 
دس��تاورد بزرگ به محض��ر فرماندهی 
کل قوا، ملت ش��ریف ایران و نیروهای 
مس��لح گفت: فاتح 110 فت��ح دیگری 
در عرصه علم و فن��اوری دفاعی و نماد 
دیگری از تحریم شکنی و تهدید زدایی 
اس��ت. وی در پاسخ به س��ئوال دیگری 
 در رابطه با پروژه ایران هراسی در منطقه 
گفت: موش��ك ه��ای ما هی��چ ارتباطی 
به کش��ورهای منطقه  ن��دارد و اینگونه 
فضاسازی ها تنها برای بهره برداری های 

خاص صورت می گیرد.

  

وزی��ر ام��ور اقتص��ادي و دارایي گفت: 
ابتدا حس��اب هاي بانکي دریافت یارانه 
ه��اي نقدي براي مش��موالن ش��ارژ مي 
 ش��ود اما برداش��ت از آن به زمان اصالح 
قیمت ها موکول خواهد ش��د. به گزارش 
ایرنا، سیدشمس الدین حسیني در حاشیه 
جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به س��ئوالي درخصوص ضد و 
نقیض بودن اخبار آزادس��ازي قیمت ها 
اظهار داشت: من و رئیس جمهور هر دو 
یك مطلب در این خصوص گفته ایم ما 
در دولت حرفهایمان یکسان است، برخي 
تالش مي کنند با تفس��یر و تحلیل هاي 
خود عدم انطباق اظهارات را نشان دهند.
حسیني تصریح کرد: رویه قیمت گذاري 
در کش��ور مشخص اس��ت بخش عمده 
قیمت ها در سازوکارهاي مرسوم و متداول 
در بازارها تهیه مي شود و در مورد برخي 
کاالها نیز طبق قوانین خاص و مشخص 
برخ��ي نهادها مس��ئول قیم��ت گذاري 
براي آنها هس��تند که این مکانیزم ساري 
و جاري بوده اس��ت. وزیر اقتصاد افزود: 
براساس مصوبه س��ال 82 هیأت وزیران، 

ستاد کنترل قیمت ها اجازه قانوني قیمت 
گذاري را به برخي از نهادها س��پرد که در 
کارگروه طرح تحول اقتصادي نیز بر این 
موضوع تأکید شد. حسیني گفت: از آنجا که 
 قیمت یارانه ها در زمان مشخصي اصالح 
مي شود، ممکن است برخي بخواهند از 
این فرآیندها س��و استفاده کنند به همین 
خاطر سیس��تم نظارتي باید تقویت شود. 
وي اف��زود: به همین منظ��ور از ظرفیت 
ستاد کنترل قیمت ها که رئیس آن معاون 
اول رئیس جمهوري اس��ت، استفاده مي 
کنی��م. وزیر اقتص��اد در ادامه همچنین از 
 افتتاح تعداد قابل توجه��ي از طرح ها در 
بخش ه��اي مختل��ف در هفت��ه دولت 
در شهرس��تان ه��ا خب��ر داد.  وي ب��ا 
 اش��اره ب��ه اینکه بخش قاب��ل توجهي از 
پ��روژه ه��اي عمران��ي در زمین��ه هایي 
همچو: راه، مدارس، بیمارس��تان، صنایع 
 و نف��ت به نتیجه رس��یده، اف��زود: طبق 
برنامه اي که براي هفته دولت تنظیم شده 
وزراي مرب��وط و معاونان رئیس جمهور 
به شهرس��تان ه��ا مي روند و در جش��ن 
افتتاح ای��ن پروژه ها ش��رکت مي کنند. 
 حسیني در خصوص مدیریت واردات نیز 
گف��ت: کمیته اجرایي قانون ص��ادرات و 
واردات، وظیفه تنظی��م امور تجاري را بر 
عهده دارد و با مسئولیت وزارت بازرگاني 
قرار اس��ت فهرس��ت کاالهاي وارداتي را 
بازبیني کن��د. وي اضافه ک��رد: کاالهاي 
وارداتي در چند دسته ضروري، زاید و مضر 
 طبقه بندي و براس��اس آن تصمیم گیري 

مي شود.

امروز، روز بصيرت است

وزير دفاع خبر داد:
 آزمايش موفقيت آميز نسل سوم 

موشک فاتح 110

وزير اقتصاد خبر داد:
 برداشت از حساب بانکي يارانه ها 

پس از اصالح قيمت ها

نصف النهار

رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی گفت: 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، الیحه 
حمایت خانواده را بررس��ی و موادی به آن 
اضافه کرده اس��ت. به گ��زارش ایرنا، علی 
الریجانی ای��ن مطلب را در جلس��ه علنی 
مجلس در پاسخ به تذکر جمشید انصاری، 
نماین��ده زنج��ان و عضو فراکس��یون خط 

امام)ره( بیان کرد.
انصاری در آغاز فصل س��وم الیحه حمایت 
خانواده که در خصوص ازدواج اس��ت، در 
تذکری آیین نامه ای گفت: فصل س��وم این 
الیحه، فصل مناقش��ه  برانگیزی است. وی 
افزود: در بیست  و چهارمین جلسه مجلس 
در تاری��خ 19 ش��هریور 87، کلیات الیحه 

حمایت خانواده بررسی و تصویب شد. انصاری با 
قرائت صورت مذاکره های این جلسه مجلس اظهار 
داشت: در این صورت مذاکره ها آمده است؛ کلیات 
الیحه حمایت خانواده پس از بحث و تبادل نظر در 
کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس، پس از بحث 
و ح��ذف م��واد 23 و 24 و بند 4 ماده 53 تصویب 
ش��د. نماینده مردم زنجان در مجل��س ادامه داد: در 
توضیحات مفصل سخنگوی این کمیسیون، اشاره 
ش��ده که بعد از اینکه مباحثی مطرح ش��د بسیاری 
از بانوان متدی��ن و حتی علما تذکر دادند؛ بنابراین 
رئیس مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
توصیه کرد این الیحه را با دقت بیش��تری بررسی 
کنند. اگر این مناقشه ها هم نبود نمایندگان مجلس 
اجازه می دادند همین روال عادی طی شود، کلیات 

تصویب می شد و در بررسی جزئیات این کمیسیون 
باز هم این مواد را حذف می کردیم. چون معتقدیم 
نیازی به این مواد نداریم و به هیچ وجه تحت تأثیر 
مس��ائل نبودیم. وقتی نگرانی ایجاد شد، به توصیه 
رئیس مجلس دقت بیش��تری کردیم و این ماده را 
که خودمان هم بر آن ایراد داش��تیم، حذف کردیم. 
انصاری تأکید کرد: تصمیمی که مجلس دو س��ال 
گذش��ته در تصویب کلیات الیحه حمایت خانواده 
گرفت حذف م��اده 23 که به تعدد زوجات و ماده 
25 که به مالیات بر مهریه اش��اره دارد، بود، اما حال 
کلیات��ی را که ب��ر آن مبنا تصویب ش��ده، اعضای 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به شکل دیگری 
از جزئیات آورده ان��د و در واقع این اقدام به نوعی 

گندم نمایی شده و جو فروشی می شود.
وی یادآور ش��د: مجلس کلی��ات را مقید به حذف 

م��واد 23 و 25 کرد اما ح��ال دوباره این دو 
ماده در جزئیات آمده اس��ت. در واقع اصل 
رأی مجلس به کلیات مخدوش شده است. 
نماین��ده مردم زنج��ان در مجلس همچنین 
به گفته ه��ای الریجانی در زمان بررس��ی 
 کلی��ات الیحه حمایت خانواده تأکید کرد و 
گفت: شما فرمودید من با آیت اله شاهرودی 
)رئی��س قوه قضائیه وق��ت( صحبت کردم، 
ایش��ان فقط در مورد همی��ن دو ماده ای که 
دولت نظر داده، مالحظاتی داشتند و در مورد 
دیگر مواد این الیحه دفاع می کنند. انصاری 
از رئیس مجلس خواس��ت که بررسی مواد 
23 و 25 از دستور کار مجلس، خارج شود. 
الریجانی نیز در پاس��خ به این تذکر گفت: 
م��واد 22، 23 و 25 الیحه حمایت خانواده از مواد 
مهمی است که از قبل در جامعه بحث هایی پیرامون 
آن مطرح بود. وی افزود: در زمان بررسی کلیات این 
الیحه، به دلیل اینک��ه الیحه قوه قضائیه این موارد 
را نداش��ت و در دولت این مواد اضافه ش��ده بود، 
این بحث ها مطرح ش��د. رئیس مجلس تأکید کرد: 
اما مجلس می تواند م��وادی را به این الیحه اضافه 
کند. نمی توان به مجل��س ایراد گرفت، قوه قضائیه 
الیحه را ارائه داد و کمیسیون قضایی و حقوقی آن را 
 بررسی و موادی را اضافه کرده است. الریجانی ادامه 
داد: آنچ��ه به عنوان م��اده 23 آمده عین مطلبی که 
 در الیحه دولت بود، نیس��ت و ب��ا آن تفاوت دارد. 
رئیس مجلس افزود: اشکال آیین نامه ای وجود ندارد، 

رأی دادن و ندادن به این مواد بحث دیگری است.

الريجاني:

کمیسیون قضایي مجلس مواردي را به الیحه حمایت خانواده اضافه کرد
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بسم ا... الرحمن الرحیم
اللهّم اْرُزْقنی فیِه طاَعَة الخاِشعین واْشَرْح فیِه َصْدری بإنابَِة الُمْخبتیَن 

بأمانَِك يا أماَن الخائِفین.
خدایا روزی کن مرا در آن فرمانبرداری فروتنان و بگشا سینه ام در آن به 

بازگشت دلدادگان به امان دادنت ای امان ترسناکان. 
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دعای روز پانزدهم ماه مبارك رمضان

طي درگیري مسلحانه پلیس اصفهان
دستگيري شرور سابقه دار 

در برخوار اصفهان
توقيف 26 وسيله نقليه متخلف 

كسب موفقيت، چگونه و به چه قيمت ؟!
برای اولین ب��ار در حدود 500  
س��ال پیش، یك سیاستمدار و 
مورخ ایتالیایی به نام » ماکیاول »،  
کس��ب موفقی��ت ) ب��ه معنی 
رس��یدن ب��ه ثروت ، ق��درت ، 
حاکمیت و ... ( را   با اس��تفاده از 
هر اقدام قانون��ی ، غیرقانونی ، 
غیراخالق��ی ، غیرانس��انی و ...   
 مج��از و الزم معرفی کرد ! چرا 
که به قول او: » رسیدن به هدف ، 
درس��تی یا حقانیت استفاده از 

روش ها و وسیله های مورد استفاده در راستای رسیدن به آن  را توجیه می کند ! 
 «در چند دهه پیش، تمام عقاید و آرای »ماکیاول« که با نام »ماکیاولیسم« شهرت 
پیدا کرده ، در کتابی به  نام » شاهزاده« که ترجمه اثری از او به نام » پرنس » است، 
به زبان فارسی چاپ و منتشر شد و در آن قید شده بود که این افکار و عقاید 
خش��ن ، ضد اخالقی ، ضد انسانی و ... به  شدت  مورد توجه و کاربرد حاکمان 
اروپا در قرون وسطی قرار  می گرفته است . اگر با این مقیاس، در شرایط کنونی 
بخواهیم بزرگ ترین انسان های موفق در معیار »ماکیاولیسم« را در طول تاریخ 
معرفی کنیم ، البد در صدر آنان فرعون ، هیتلر ، ناپلئون ، صدام حسین ، چنگیز خان 
مغول و ... قرار  می گیرند که با خون ریزی ها ، ویرانی ها و ظلم فراوان ، در کسب 
ثروت ، قدرت ، کشور گشایی و ... بسیار موفق بوده اند ، هر چند در  نهایت، تمام 
طاغوت ها؛ در جریان اوج شوکت و قدرت زندگی و نیز در سال های پایانی 

آن، فکر و زندگی آرام و راحتی نداشته اند .  
در روانشناسی موفقیت از ديدگاه »ان.ال.پی«   

کس��ب موفقیت، تنها یك سلسله دستاوردهای ظاهری نیست   بلکه کیفیت ، 
چگونگی و معصومیت روش های رسیدن به آن   و چگونگی طی مراحل نیز 
بسیار مورد توجه و تأکید قرار  می گیرد ، نه  تنها تأمل در نتایج پایانی آن  بلکه 
با دقت در اطراف خود، مدیران ، پزش��کان ، مهندسان و کارآفرینان موفقی را 
مشاهده می کنیم که در پرتو عمری زحمت و تالش، در  نهایت برای مثال:  به 
مهندسی عالی قدر ، پزشکی موفق و معروف و ... تبدیل شده اند که از صبح زود 
تا ساعاتی گذشته از شب با » دستان طالیی« خود، به کسب ثروت مشغول اند.؛ 
کار زی��اد، آن چنان برای ای��ن افراد به صورت ع��ادت درآمده که تعطیالت ، 
مرخصی ، گذراندن س��اعاتی در کنار زن و فرزند و ... برایشان معنایی  ندارد . 
ویالیی با ش��کوه دارند و اگر سالی چند  روزی به آن جا بروند ، کلی پرونده و 
کار اداری و تجاری را هم با خود به کنار دریا و میان جنگل می برند و صدای 
تلفن هایشان  ، آرامش را از دیگران دور  می کند .  به باور روان شناسی موفقیت یا   
» ان.ال.پی« ، تنها رسیدن به هدف نیست ، بلکه رسیدن به این آرزوها بایستی 
به صورتی تأثیر گذار ، با ش��کوه ، با  افتخار و نه با هر جان کندن و یا با هر نوع 

سیاه کاری و در  نهایت سهولت ، معصومیت و راحتی انجام  گیرد . 
ــوع از موفقیت، در  زير  ــیدن به اين ن برخی از اصول و پايه های رس

آمده است :
 احترام به افکار ، باورها و دیدگاه های دیگران ، حتی اگر مطابق قبول و باور، 

نباشد.
 انجام کارها به بهترین صورت با توجه به امکاناتی که در اختیار می باشد.

 ارتباط و مذاکره مفید و  مؤثر با دیگران به طوری که با  نتایج قابل مشاهده ای 
همراه باشد .

 توجه بیشتر به رفتار تا گفتار، چراکه رفتارها، بلند تر و رساتر از واژه ها، مطالب 
را بیان می کنند .

 توجه به این اصل که تمام منابع مورد نیاز برای تغییر و تحول، در دسترس 
همه افراد می باشد.

 موفقی��ت و ش��ادکامی به طور معمول  به صورت س��ریع ، راح��ت و دیرپا 
شکل گرفته  و پدید  می آید  و تنها صحبت و برنامه ریزی در این زمینه هاست 

که به طول می انجامد .
 از آن جا که انس��ان، اختیار ذهن خود را  دارد ، بنا براین بایس��تی شجاعت و 

صداقت پذیرفتن عواقب و نتایج کارها را هم داشته باشد .

 یك شرور سابقه دار و تحت 
تعقیب مراجع قضای��ی در درگیری 
مسلحانه مأموران پلیس امنیت عمومی 
فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان 

دستگیر شد.
س��رهنگ »میر عب��اس صوفی وند« 
رئی��س پلیس امنیت عمومی اس��تان 
اصفه��ان با بی��ان این مطل��ب اظهار 
داش��ت: در پی کسب خبری مبنی بر 
اینکه: فردی به نام »هوشنگ – ص« 
 با ش��رارت های مختل��ف از جمله 
تیر اندازی با سالح گرم، قدرت نمائی 
ب��ا قداره و چاقو، نزاع و درگیری و... 
در سطح ش��هر اصفهان باعت ایجاد 
رعب و وحش��ت در بین شهروندان 
شده اس��ت، موضوع در دستور کار 
مأموران اداره عملیات این یگان قرار 
گرفت. وی افزود: با انجام تحقیقات 
گسترده مخفیگاه و پاتوق وی در یکی 
از خیابان های حاشیه شهر شناسائی 
شد که به س��رعت دو اکیپ ویژه و 
ضربت��ی ای��ن پلیس به مح��ل اعزام 
ش��دند. این مقام مسئول بیان داشت: 
متهم، با دیدن مأم��وران اقدام به فرار 
ک��رد و در حین ف��رار نیز در چندین 
مرحله به س��وی مأموران تیر انداری 

نمود مأموران نیز با اس��تفاده از قانون 
بکارگیری سالح وی را از ناحیه مچ 
پای چپ مورد اصاب��ت گلوله قرار 
داده و دس��تگیر کردند. رئیس پلیس 
امنیت عمومی اس��تان اظهار داشت: 
در بازرس��ی بدنی از متهم یك قبضه 
اسلحه کلت کمری، یك عدد  افشانه 
اش��ك آور و یك عدد چاقوی مورد 
اس��تفاده در نزاع و درگیری کشف و 
ضبط شد. س��رهنگ »صوفی وند« با 
بی��ان اینکه: متهم پس از دس��تگیری 
جه��ت مداوا ب��ه بیمارس��تان منتقل 
ش��د گفت: در این خصوص پرونده 
تش��کیل و مته��م به مح��ض درمان 
جهت س��یر مراح��ل قانونی تحویل 

مراجع قضایی خواهد شد.

  در پی اجرای طرح ضربتی 
و یك روزه ارتقای امنیت اجتماعی؛ 
تع��داد 26 دس��تگاه وس��یله نقلیه 
متخلف توس��ط مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرس��تان برخوار اس��تان 

اصفهان توقیف شدند.
س��رهنگ »ارس��الن حس��ن نژاد« 
فرمانده انتظامی شهرس��تان برخوار 
 با بیان ای��ن مطلب اظهار داش��ت:
به دنبال درخواست شهروندان مبنی 
بر برخورد با متخلفان، طرح ضربتی 
ارتقای امنیت اجتماعی به مدت یك 
روز در این شهرستان به مرحله اجرا 

گذاشتیم.
وی اف��زود: در این ط��رح با هدف 
پیش��گیری از س��رقت، پاکس��ازی 
پاتوق ه��ای مجرم��ان و برخورد با 
نقلی��ه متخلف،  رانندگان وس��ایل 
 از تمام��ی امکان��ات و نیروه��ای 
کالنتری  ها، یگان امداد و پلیس های 
تخصصی اس��تفاده ش��د. این مقام 
مس��ئول در خص��وص نتایج طرح 
مذکور گفت: توقیف 26 دس��تگاه 
وس��یله نقلیه شامل ش��ش دستگاه 
خودرو و 20 دستگاه موتورسیکلت 
و همچنی��ن اعمال قان��ون در مورد 
70 وس��یله نقلیه از جمله نتایج این 

طرح بود. فرمان��ده انتظامی برخوار 
کشف یك دس��تگاه خودرو و یك 
دس��تگاه موتور س��یکلت مسروقه، 
کش��ف مقادی��ر م��واد مخ��در و 
دس��تگیری یك عام��ل توزیع مواد 
 افیون��ی را از دیگ��ر نتایج این طرح

برشمرد.
سرهنگ حس��ن نژاد در پایان خاطر 
نشان کرد: اجرای طرح های پاکسازی 
و ارتقای امنی��ت اجتماعی که تأثیر 
بس��یار زیادی در کاهش وقوع جرم 
و افزایش امنیت ش��هروندان دارد در 
اولویت مأموریت های این فرماندهی 
در سال 1389 قرار داشته و با جدیت 

و قاطعیت کامل ادامه خواهد یافت.

جامعه

ث
واد

ح

 سپیده نصر اصفهاني
بش��ارت باد عاش��قان آیه های الهی را که دومی��ن وا ژه نور 
از کت��اب حکمت و رحم��ت حق بر صحیفه زمین س��ایه 

گستراند...
در این شبها که به آسمان خیره می شویم گویی بغضی کهنه 
در حنجره مهتاب تو را فریاد می زند، تویی که عش��ق را به 
آتش کش��یدی و در س��کوتت خدا را با دی��دگان نمناک به 

تماشا نشستی...
چه فقیرانه نگاهم به آسمان الهی دوخته شده تا مبادا نشانه ای 
از تو مانند ش��هابي از دوردست ها بگذرد و من از دیدارت 
جا بمانم... عزیز دل های عاش��ق، دیر زمانیست تو در قلبم 
چنان جا خوش کرده ای که عش��ق در نظرم جز با وجود تو 
معنا نمی یابد... تقصیر از من نیس��ت! باید به همان خدایی 
پناه برد که ش��یدایی را با وجود تو رقم زد و ازتو اس��وه ای 
همطراز عشق وایمان س��اخت تا دل ها همچنان به سویت 

به پرواز در آیند...
برای وجود تنهایت دلم به آتش کش��یده می شود... هرآنگاه 
 ک��ه گوش ب��ه زمزمه های دل خس��ته ام س��پردم نامی جز 
حسن ابن علی گوش های خس��ته از شنیدن صدای دنیایم 
را ارامش نبخش��ید... حسن ابن علی! نامی که نظیر آن را در 

مظلومی و طهارت هرگز نتوانستم بیابم.
م��را چه باکی اس��ت از آتش دوزخ آنجا ک��ه میدانم با تمام 
گناهکاریم به سمت من قدم بر میداری و دستهاي مهربانت را 
برای کمك به من نشان می دهی... چه آتشی است آن آتش 
و چه گلستانی است حضور تو در زمانی که تمام وجودم تو 

را از زمین و زمان طلب می کند
آقای من، سرورم، محبوبم... دلم می خواهد همانی بشوم که 
خریدارم باشی... که اگر روزی پاهایم زمین بهشت را بوسید 

همچنان، تا بی نهایت خدا، غالم رو سیاه تو باشم....

نام : حسن 
لقب : مجتبی 

كنیه : ابو محمد 
نام پدر : علی 

نام مادر : فاطمه 
تاريخ والدت : نیمه ماه مبارک رمضان سال 3 هجری 

محل والدت : مدینه منوره 
مدت امامت : 10 سال 

مدت عمر : 47-48 سال
علت شهادت : تحریك معاویه وزهر جعده

 نام قاتل : جعده دختر اشعث 
محل دفن : بقیع

پیش��وای دوم جه��ان تش��یع )ک��ه نخس��تین می��وه 
پیون��د فرخن��ده عل��ی )ع( با دخت��ر گرام��ی پیامبر 
اس��الم )ص( ب��ود.( در نیم��ه م��اه رمض��ان س��ال 
 س��وم هج��رت در ش��هر مدین��ه دی��ده ب��ه جه��ان 
گش��ود. حسن ابن علی )ع( بیش از چند سالی دوران 
جد بزرگوارش را درک نکرد، زیرا او به طور تقریب 
هفت س��ال بیش نداش��ت ک��ه پیامبر اس��الم رحلت 

فرمود.
 پ��س از ارتحال پیامبر )ص(، حدود س��ی س��ال در 
کن��ار پ��درش امیرمؤمنان )ع( قرار داش��ت و پس از 
 ش��هادت آن حضرت ش��ش ماه بر مسلمین خالفت 
ک��رد. آن امام همام در ط��ول عمر مبارک خود دو بار 

تمامی ثروت و دارایی خویش را در راه خدا بخشید و 
سه بار همه اموال خود را وقف کرد. به گفته مورخان: 
امام حس��ن مجتبی)ع(، شجاع، دلیر و مبارز بود و در 
غالب جنگ هایی که امام علی)ع( حضور داش��تند آن 

حضرت نیز شرکت داشت.
رهب��ری  و  امام��ت  مس��ئولیت  حس��ن)ع(  ام��ام 
ش��یعیان را در فضای��ی نابس��امان و آش��فته به عهده 
گرفتن��د. در ای��ن زمان ام��ام )ع( به ناچ��ار در برابر 
 مک��ر معاوی��ه ق��رار گرف��ت و ناچ��ار ش��د صل��ح 

کند. 
بی ش��ك ارزش صلح امام حس��ن)ع(، ب��ا توجه به 
ش��رایط زمانی و مکانی خاص خود، کمتر از جنگ و 
شهادت امام حسین )ع( نبود. خیانت طرفداران ایشان، 
تهدی��د و تطمیع ه��ای معاویه و در نهایت تش��کیل 
مثل��ث زر و زور و تزوی��ر باعث ب��روز رخدادهایی 
ش��دند که امام )ع( را مجبور ب��ه امضای صلحنامه با 
معاویه کردند. در این ش��رایط ام��ام مجتبی)ع( با آن 
ش��رایط نمی توانس��ت وارد مبارزه ب��ا معاویه گردد 
ت��ا اینکه ایش��ان ناچار ب��ه پذیرش صل��ِح تحمیلی 

 

شد. 
براس��اس این صلحنامه: به این شرط که به کتاب خدا 
و س��نت رسول او و س��یره خلفای صالح، عمل کند 

حکومت به معاویه سپرده می شود.
در ای��ن حال، پ��س از معاویه خالفت ب��ه عهده امام 

حس��ن)ع( واگ��ذار می گردی��د. همچنی��ن معاوی��ه 
براس��اس این صلحنامه ملزم ش��د که دشنام دهی به 
امیرالمؤمنین علی)ع ( و بد گفتن از ایش��ان بر منبرها 
را ممن��وع س��ازد. در امان بودن ی��اران امام علی )ع( 
ع��دم تعرض به آن��ان و محفوظ مان��دن جان و مال 
و فرزند و ناموس ش��ان از ه��ر گزندی از دیگر مفاد 
این صلحنامه به ش��مار می رفت. بی تردید: می توان 
گفت صلح امام حس��ن)ع(، چه��ره واقعی معاویه را 
آش��کار ساخت و دستگاه ستم او را به مردم شناساند. 
از ای��ن رو: معاوی��ه درصدد حذف حض��ور فیزیکی 
 امام برآمد و س��رانجام، نقشه کش��تن امام را طراحی 

نمود.
 امام حسن)ع( در سال پنجاه هجری، به وسیله زهری 
که همس��رش جعده به دس��تور معاویه به او خوراند، 
در 48 س��الگی به ش��هادت رس��ید. مزار ش��ریفش 
 در قبرس��تان بقی��ع، در کنار س��ه ام��ام معصوم دیگر

است.
سخنان برگزيده از امام حسن علیه السالم

• با همسایه ات به نیکی رفتار کن تا مسلمان باشی.
• خویشاوند کسی است که دوستی سبب خویشاوندی 

او است، اگر چه نسبش دور باشد.
• هرکه به حسن اختیار خدا برای او، اعتماد کند آرزو 
نم��ی کند که در حالتی جز آنچ��ه خدا برایش اختیار 

کرده است، باشد.

• ب��ر ش��ما باد به تفک��ر، که تفکر مای��ه حیات قلب 
شخص بصیر وکلید در حکمت است.

• بی همت را مردانگی نباشد.
• تمام کردن احسان، از آغاز کردن آن بهتر است.

• هیچ گروهی با هم مش��ورت نکردند، مگر آن که به 
راه پیشرفت رهنمون شدند.

• نشانه برادری، وفاداری در سختی وآسایش است.
• هر کس احس��ان های خود را برشمرد، بخشندگی 

خود را تباه کرده است.
• احس��ان آن اس��ت که تأخیری در پیش و منتی در 

پس نداشته باشد.
• هرگاه ش��نیدی ش��خصی آبروی مردم را می ریزد، 

بکوش تا تو را نشناسد.
احاديثی در رابطه با امام حسن علیه السالم

ــرم )ص(: حس��ن از من اس��ت و من از  ــر اك پیامب
 اویم؛ هر که دوس��تش بدارد، خداوند دوس��تدار وی 

است.
ــجاد )ع(: امام حسن )ع( در همه حال خدای  امام س

سبحان را یاد می کرد.
ــر )ع(: امام حس��ن )ع( در عبادت و صدقه  امام باق

دادن سختکوش بود.
ــادق )ع(: ام��ام حس��ن )ع( در خلق��ت و  ــام ص ام
 س��یرت و ش��رافت ش��بیه ترین مردم به رسول خدا 

بود.

ويژه والدت امام حسن مجتبي )ع(

كاش از سفره كرم تو، سهمي ببرم

اعتماد بي جا، دليل از هم پاشيدگي يک زندگي

 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، پریسا 
20 س��اله که ب��ه صورت وحش��یانه ای مورد س��وء 
 اس��تفاده خانواده دوس��تش قرار گرفته به کالنتری 12

شاهین ش��هر اصفهان آمده تا علیه آنان شکایت کند. 
در گفتگو با مس��ئول دایره مشاوره کالنتری از فعالیت 
هولن��اک باندی که به س��وء اس��تفاده از زنان بی پناه 
می پردازد پرده بر می دارد. این زن جوان در خصوص 
س��ر گذشتش می گوید: 18 س��اله بودم که با شوهرم 
آش��نا ش��دم و بعد از مدتی پدرم با اصرار های پی در 
پی ش��وهرم مواجه شد و به ناچار موافقت کرد تا ما با 

هم ازدواج کنیم.
وی اف��زود: مدت زیادی از ازدواجمان نگذش��ته بود 
که فهمیدم ش��وهرم بیکار است. هر روز زندگی برایم 
سخت می گذشت و هر بار هم که به او می گفتم دنبال 
کاری برو و یا برایم فالن چیز را بخر ش��روع به داد و 
فریاد می کرد و می گفت: همین است که هست باید 
آن روز که می خواس��تی با من ازدواج کنی چش��م و 
گوشت را باز می کردي! زن جوان ادامه می دهد: یك 
روز بعد از جر و بحث با ش��وهرم از خانه بیرون آمدم 
و برای اینکه کمی آرام شوم به پارک نزدیك منزل رفتم 
آنجا بود که به ناگاه یکی از دوستان دوران تحصیلم به 

نام نیوشا را دیدم.
نیوشا وقتی از سرنوشت من با خبر شد مرا به منزلش 
دع��وت کرد وقتی با حرف های دلگرم کننده نیوش��ا 

مواجه شدم به او اعتماد کرده و همراهش راه افتادم.
او ادامه داد: مادر دوس��تم با یك لیوان شربت وارد اتاق 
ش��د و من در حالی که مشغول نوشیدن شربت بودم 
هر دو اتاق را ترک کردند. هنوز ش��ربتم را تمام نکرده 
بودم که ناگهان نا پدری نیوش��ا به همراه سه مرد دیگر 

به من حمله ور ش��دند و به وس��یله یك آمپول، مواد 
مخدر به من تزریق کردند. بعد از چند دقیقه که از ماجرا 
گذشت دیگر چیزی نفهمیدم و از شدت اذیت و آزار 

آنها بیهوش شدم.
این زن جوان اظهار داشت: نیمه های شب آنها به وسیله 
یك خودرو مرا در کنار یك خیابان انداخته و تهدیدم 
کردن��د که از صحن��ه آزار و اذیت من فیلم تهیه کرده 
و اگر ماجرا را برای کس��ی بی��ان کنم فیلم مرا پخش 
خواهند کرد. بعد هم متوجه شدم که آنها پول و طالی 
مرا دزدیده اند. با همان حال خودم را به منزل رساندم 
و به شوهرم گفتم که منزل پدرم بودم و او هم بی خیال 
 ش��د. این ماجرا چند بار دیگر تکرار شد تا اینکه من 
به طور کامل معتاد شدم و دفعه های بعد خودم برای 
تهیه مواد به آن النه فس��اد می رفتم، یك روز که برای 
تهیه مواد به آن مکان رفته بودم چند زن دیگر را دیدم 

که مثل من به همین روز افتاده بودند.

آن روز که برای تهیه مواد به آن مکان رفته بودم، ناپدری 
نیوش��ا به همراه دو مرد دیگر به طرفم آمده و پیشنهاد 
کردند که کلید منزلم را در اختیار آنها بگذارم تا بتوانند 
در یك موقعیت مناسب اسباب و اثاثیه منزل را سرقت 
کنند، من قبول نکردم و آنها وقتی با مخالفت من مواجه 
شدند مرا بیرون کرده و گفتند که دیگر از مواد خبری 
نیست وقتی از خانه بیرون آمدم به ناگاه شوهرم را که تا 
این جا مرا تعقیب کرده بود، دیدم وقتی او از همه این 
ماجرا با خبر شد با افراد منزل درگیر شده و هر دو برای 

شکایت به این کالنتری آمدیم.
س��رهنگ »محمد رضا خدا دوست« فرمانده انتظامی 
شاهین شهر استان اصفهان اظهار داشت: با شکایت این 
زن و شوهر مأموران به محل اعزام و اعضای این باند 

خطرناک شامل چهار مرد و سه زن دستگیر شدند.
وی افزود: در بازرسی از داخل این منزل مقدرای انواع 
مواد مخدر از نوع تریاک، کراک و شیشه به همراه آالت 
و ادوات اس��تعمال آنها کش��ف و ضبط شد. این مقام 
مس��ئول با بیان اینکه تعدادی از زنان معتاد نیز در این 
منزل توسط مأموران دستگیر شدند گفت: تمامی متهمان 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 بهنام غری��ب زاده کارش��ناس مش��اوره کالنتری 12 
ش��اهین شهر اصفهان در این خصوص به خبرنگار ما 
گفت: متأسفانه در جامعه ما استفاده از مشاور جا نیفتاده 
اس��ت و برخی از افراد جامعه برای حل مشکالتشان 
ب��ه افراد نا آگاه مراجع��ه می کنند که عواقب ناگوار و 
جبران ناپذیری برای این افراد به دنبال دارد. وی افزود: 
به خانواده ها توصیه می کنم که مشکالت خانوادگی 
را در جای خود و حتی االمکان با مراجعه به مشاوران 

پلیس که در کالنتری ها مستقر هستند مطرح نمایند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تا پايان برنامه پنجم توسعه؛
افزایش خانــه هاي عالــم در چهارمحــال و بختیــاري

شهرستان ها

بروجن

تیران و كرون

شهركرد

شهركرد

و  راهنمای��ی  پلی��س  رئی��س 
 رانندگی تی����ران و ک���رون 
گفت: مردم در فرهنگ س��ازی 
ترافیکی با پلیس همکاری کنند 
تا ح��وادث رانندگ��ی کاهش 
یابد. به گزارش فارس از تیران 
و ک��رون، »نقی حی��دری« در 
جمع مردم تیران اظهار داشت: 
ب��رای نهادینه ک��ردن فرهنگ 
ترافیك نیاز به همکاری مردم 
با پلیس احس��اس می ش��ود و 
همچنی��ن رعای��ت قوانی��ن و 
مق��ررات راهنمایی و رانندگی 

ضروری اس��ت. وی افزود: اگ��ر همه رانندگان به قانون پایبند باش��ند و برای 
رعای��ت ک��ردن قانون بهانه نیاورن��د؛ حوادث رانندگی کاه��ش پیدا می کند و 
ترافیک��ی روان خواهیم داش��ت. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرس��تان 
تی��ران و کرون از کاهش تصادفات رانندگی در دو س��ال اخیر خبر داد و بیان 
داشت: همکاری مردم و آموزش ترافیك و همچنین رفع نقاط حادثه خیز، نقش 

مؤثری در کاهش حوادث رانندگی داشته است. 
وی آم��وزش ترافیك به کودکان و نوجوانان را یکی از راه های نهادینه س��ازی 
فرهنگ ترافیك و همچنین کاهش حوادث رانندگی عنوان کرد و افزود: پلیس 
راهنمای��ی و رانندگی، جلس��ه های آموزش ترافیك را در مدارس شهرس��تان 
برگزار کرده اس��ت و اگر افراد از همان س��ن کودکی با قانون آش��نا ش��وند. 
ح��وادث رانندگی کاهش می یابد. حیدری س��اخت ش��هرک ترافیك را برای 
آموزش ترافیك الزم دانس��ت و گفت: ش��هرداری تیران شهرک ترافیکی را در 
پارک آزادگان تیران ایجاد کرده اس��ت که به زودی به بهره برداری می رس��د و 
در این شهرک کارشناسان به کودکان و نوجوانان آموزش های ترافیکی را ارائه 
می دهند که با اجرای این طرح های آموزش��ی می ت��وان فرهنگ ترافیك را در 

جامعه نهادینه کرد.

رئیس سازمان جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته دولت طرح 
آمارگیری س��ازمان های مردم نهاد در این استان آغاز شد. »مجتبی نوروزی« در 
گفتگو با فارس در شهرکرد  اظهار داشت: در راستای شناسایی و تهیه شناسنامه 
ویژه س��ازمان های مردم نهاد که زیر نظر سازمان جوانان استان فعالیت می کنند، 
طرح ملی آمارگیری و سرش��ماری این س��ازمان ها آغاز شد. وی توانمندسازی 
دبیران سازمان های مردم نهاد را یکی از اهداف این طرح برشمرد و گفت: بدنه 
مردمی این تش��کل ها، قابلیت اجرایی بس��یار خوبی دارد و با ساماندهی زمینه 
فعالیت، شناسایی حوزه ها و همچنین برنامه ریزی ویژه این طرح می توان از این 
ظرفیت عظیم جوانی به عنوان بازوی توانمند دس��تگاه های دولتی استفاده کرد. 
نوروزی از برگزاری کارگاه های توانمندی دبیران سازمان های مردم نهاد استان 
در س��ال جاری خبر داد و افزود: با توجه به اینکه اکثر اعضای این س��ازمان ها 
از جوانان هس��تند، اگر بتوان زمینه و مسیر حرکت را برای این قشر تبیین کرد، 
می توان امیدوار بود که بس��تر مناس��بی از مدیران جوان با رویکرد فرهنگی را 
شکل داده ایم و این برای جامعه سودمند خواهد بود. رئیس سازمان ملی جوانان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به زمان  بندی سازمان برای جمع آوری اطالعات 
این طرح اضافه کرد: پیش بینی سازمان برای انجام قطعی این طرح دو ماه است 
که باید دبیران این طرح به س��ازمان جوانان اس��تان مراجعه کنند. وی با اشاره 
به نقش س��ازمان های مردم نهاد در توس��عه پایدار جامعه گفت: س��ازمان های 
مردم نهاد یکی از بس��ترهای مناسب برای تحقق اهداف سند چشم انداز است. 
نوروزی س��ازمان های مردم نهاد را بازوان قدرتمند برای کمك به سازمان ها و 
ارگان های دولتی و خصوصی دانست و خاطر نشان کرد: کم کردن حجم کاری 
دس��تگاه ها، کمك به حقوق ش��هروندی و ایجاد نش��اط اجتماعی در جامعه از 
جمله وظایفی اصلی س��ازمان های مردم نهاد اس��ت که با نظارت دقیق بر روند 
برنامه های این ارگان مردم نهاد، می توان ش��اهد رش��د و ش��کوفایی و توسعه 
پایدار نظام بود. وی با اشاره به اینکه نگاه دولت به سازمان های مردم نهاد نگاه 
س��ازنده است، اضافه کرد: با برنامه ریزی و شناخت ظرفیت های این سازمان ها 
می توان از برنامه ها و قابلیت های س��ازمان های مردم نهاد، برای پیشبرد جامعه 

به سوی تعالی بهره برد.

ب��ه مناس��بت هفته دول��ت 5 واحد 
تولی��دی در ش��هرک های صنعتی 
چه��ارمح���ال و بختی�����اری به 
بهره برداری می رس��د. ب��ه گزارش 
م��وج، »عل��ی بالل��ی« مدیرعام��ل 
ش��رکت ش��هرک ه����ای صنعتی 
چهارمح��ال و بختی��اری در جمع 
خبرنگاران ضم��ن بیان مطلب فوق 
گف��ت: می��زان س��رمایه گذاری این 
واحده��ای تولیدی نزدی��ك به 44 
میلیارد ریال می باشد که اشتغال 79 

نفر را در شهرک های صنعتی: هفشجان، لردگان، شهرکرد و سامان1 در پی خواهد 
داش��ت. وی گفت: به همین مناس��بت و به صورت همزمان با اعتباری بالغ بر 7 
میلیارد ریال 9 پروژه زیربنایی در 8 شهرک صنعتی بروجن، شهرکرد، سفید دشت، 
فرادنب��ه، کوهرنگ، جونقان، تش��نیز و تخصصی آب لردگان م��ورد بهره برداری 
 قرار می گیرند. مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی: چهارمحال و بختیاری 
افزود: تهیه و اجرای زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر و تهیه و اجرای بخشی 
از ش��بکه توزیع برق 20 کیلو ولت هوایی در ش��هرک صنعتی بروجن با اعتباری 
افزون بر 2/2 میلیارد ریال، احداث سر درب ورودی در شهرک صنعتی شهرکرد با 
اعتباری بالغ بر 1/4 میلیارد ریال، سردرب ورودی در ناحیه تخصصی آب لردگان 
با اعتبار 0/8 میلیارد ریال، فنس کشی اطراف منابع آب هوایی و زمینی در شهرک 
صنعتی فرادنبه با اعتباری بالغ بر 0/7 میلیارد ریال، اصالح بخشی از شبکه توزیع 
برق 20 کیلوولت هوایی مجاور سر درب ورودی در شهرک صنعتی کوهرنگ با 
اعتباری نزدیك به 0/2 میلیارد ریال، تهیه و اجرای بخشی از شبکه توزیع گاز در 
ش��هرک صنعتی تش��نیز با اعتبار یك میلیارد ریال، تهیه و اجرای بخشی از شبکه 
توزیع برق 20 کیلوولت هوایی معابر در ش��هرک صنعتی سفید دشت با اعتباری 
افزون بر 0/7 میلیارد ریال و تهیه اقالم و مصالح مصرفی اجرای بخشی از شبکه 
کابل مخابرات در ش��هرک صنعتی جونقان با اعتباری افزون بر 0/5 میلیارد ریال 
از جمله پروژه های زیر بنایی شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 

هستند که به مناسبت هفته دولت به بهره برداری می رسند.

رئیس پلیس راهنمايي و رانندگي تیران و كرون:
مردم در فرهنگ سازي ترافيک 

با پليس همکاري كنند

به مناسبت هفته دولت
افتتاح 5 واحد توليدي 

در شهرك هاي صنعتي چهارمحال و بختياري

همزمان با هفته دولت؛
آغاز طرح آمارگيري سازمان هاي مردم نهاد

در چهارمحال و بختياري
به گزارش نهاد نمایندگی رهبری دانش��گاه اصفهان، »علیرضا ذاکر اصفهانی« با 
اش��اره به برگزاری طرح ضیافت اندیشه اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه در 

شهرهای اصفهان و کاشان به طور همزمان در حال برگزاری است.
وی افزود: قرار بود بودجه طرح ضیافت اندیشه توسط نهاد ریاست جمهوری 
به اس��تانداری پرداخت ش��ود و اس��تانداری نیز آن را در اختیار این طرح قرار 
ده��د، اما تاکنون ب��ه جز مبلغی ان��دک، بودجه ای در اختیار م��ا قرار نگرفته 
اس��ت. اس��تاندار اصفهان تصریح ک��رد: اگر بودجه این طرح پرداخت ش��ود، 
 معاونت برنامه ریزی اس��تانداری آن را در اختیار دانش��گاه اصفهان و دانشگاه 

علوم پزشکی قرار می دهد.
وی بیان داش��ت: ب��ا وجود پرداخت نش��دن اعتبار به طرح ضیافت اندیش��ه، 
اس��تانداری اصفهان آمادگی کامل دارد تا تمامی نیازهای این طرح را برآورده 

کند.
 ذاک��ر اصفهان��ی اضافه ک��رد: اس��تانداری برای تأمی��ن نیازهای دانش��جویان 
ش��رکت کننده در این طرح، همچون وعده های س��حر و افطار و وسیله حمل 

و نقل، آمادگی کامل دارد.
 وی تأکی��د ک��رد: با به��ره گیری از اس��تادان کارآم��د و همچنین س��ودمند بودن 

کالس ها، در دوره های بعدی دانشجویان بیشتری در این طرح شرکت می کنند.

اقامتی در شهرستان  کمپینگ 
معاونت  هماهنگ��ی  با  نائین 
طرح های  و  س��رمایه گذاری 
اداره کل می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان اصفهان احداث شد. 
به گزارش م��وج از اصفهان، 
و  س��رمایه گذاری  مع��اون 
طرح ه��ای اداره کل می��راث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
این  استان گفت:  گردشگری 
کمپینگ با دارا بودن آالچیق های مجهز و س��رویس بهداش��تی، محیط مناس��بی 
 را ب��رای اقامت کوتاه مدت گردش��گران فراهم می س��ازد. »احمدرضا موالیی« 
افزود: مس��احت این کمپینگ، حدود 10 هزار مترمربع و حجم س��رمایه گذاری 
در آن ب��رای اح��داث آالچیق و فضا س��ازی، بی��ش از 30 میلی��ون تومان بوده 
 اس��ت. وی با بیان این که هم اکنون این پروژه آماده بهره برداری است، تصریح 
 کرد: شهرس��تان نائی��ن در قلب کویر قرار دارد، از ای��ن  رو در صدر مقصدهاي 
طبیعت گردی و اکوتوریسم ملی و بین المللی ایران جای گرفته است. موالیی اضافه 
کرد: به همین لحاظ این شهرس��تان در اولویت برنامه های توسعه زیرساخت های 

گردشگری معاونت سرمایه گذاری استان اصفهان قرار گرفته است.

فرم���ان��دار بروج��ن گفت: 
 برای نخس��تین بار همزمان با 
عید سعید فطر نمایشگاه اختراع 
و ابتکارهای نخبگان کشور در 
این شهرستان برگزار می شود. 
به گزارش فارس از شهرکرد، 
»فت��اح کرم��ی« در نشس��ت 
ش��ورای اداری این شهرستان 
 ب��ا اعالم ای��ن مطل��ب اظهار 
داشت: این نمایشگاه با حضور 
30 اس��تان از سراس��ر کشور 
همزمان با عید س��عید فطر در 
آموزشگاه نمونه امام خمینی)ره( این شهرستان به مدت سه روز برپا می شود. وی 
با بیان اینکه ش��رکت کنندگان اختراع و ابتکارهای خود را در این نمایشگاه عرضه 
می کنند، گفت: این نمایش��گاه با ه��دف معرفی نخبگان و تجلیل از نخبگان برتر 
کشوری و استانی برپا می شود. کرمی با اشاره به دالیل انتخاب این شهرستان برای 
برپایی نمایشگاه اختراعات کشور، گفت: کسب رتبه سوم مخترعان کشور و رتبه 
نخست استان توسط مخترعان شهرستان بروجن، در نمایشگاهی که سال گذشته 
در اس��تان برگزار ش��د، از دالیل انتخاب این شهرستان برای برپایی این نمایشگاه 
است. فرماندار شهرستان بروجن از راه اندازی دفتر نخبگان شهرستان بروجن برای 
نخس��تین بار در اس��تان خبر داد و گفت: این مؤسسه با هدف پرورش، شناسایی 
و به کارگیری نخبگان، آموزش صحیح جوانان، ش��ناخت راهکارهای پیشرفت و 
توس��عه و استفاده از تجربه های جوانان فعالیت می کند. وی یادآور شد: پژوهش 
از دیدگاه فلس��فی یك روش زندگی است، باید با نگاه کردن به پدیده ها و عبرت 
گیری از آنها بتوانیم زندگی خود را به بهترین نقطه مطلوب برسانیم و در راستای 
تحقق اهداف و براساس فرامین الهی گام برداریم.کرمی با بیان اینکه در کشورهای 
صنعتی امکانات زیادی برای نخبگان علمی فراهم می شود، گفت: برهمین اساس 
الزم اس��ت تا این امکانات نیز در داخل کشور فراهم شود تا جوانان نخبه در این 

کشور فعالیت داشته باشند.

بنیاد »پروفس��ور سید محمود حسابی« 
اصفه��ان،  ب��ه ش��هردار  نام��ه ای   در 
از نامگ��ذاری تقاط��ع غیر همس��طح 
به نام دکتر حس��ابی به عنوان سومین 
ط��رح عظیم ش��هری س��ال گذش��ته 
تقدیر و تش��کر کرد. به گزارش موج 
از اصفه��ان، بنی��اد پروفسورحس��ابی 
در نام��ه ای به ش��هردار اصفه��ان، از 
چنین اقدامی طی مراس��می باش��کوه 
به عنوان خاطره ای فراموش نش��دنی 
 و مان��دگار نام برد. در ای��ن نامه آمده 
است: با ابراز مراتب خشنودی از عنایاتی 
ک��ه همواره به گس��ترش علم و دانش 
مبذول می فرمایید و با سپاسگزاری از 
توجهی که ب��ا تمام وجود و مکنونات 

قلبی به علما، دانش��مندان پایه گذاران علوم نوین 
در کش��ور به خصوص اس��تاد دکتر سید محمود 
حس��ابی، پدر علم فیزیك و مهندسی نوین ایران 
معمول می نمایید، همگی نش��انه ارزش و اهمیتی 

اس��ت که برای توسعه فرهنگی، علمی و پژوهش 
میهن اسالمی خود قائل می باشید. فرصت را مغتنم 
ش��مرده از مس��اعدت  و همیاری ه��ای بی بدیل 
حضرتعال��ی برای نامگ��ذاری بزرگ��راه بی نظیر 
احداث شده و پل مهندسی عظیم غیر همسطح آن 

از صمیم قلب سپاس��گزاری می نماید. 
به ط��ور قطع، چنین اقدام اساس��ی و 
شایسته ای، دلگرمی بس��یاری را برای 
تمام خادم��ان متعهد میه��ن عزیزمان 
به ویژه ش��اگردان و ره��روان راه این 
اس��تاد فرزان��ه فراهم آورده اس��ت و 
از قدردانی ش��هرداری و شهرس��ازان 
آن اس��تان همیش��ه ج��اودان، به ویژه 
شهردار معظم نس��بت به خادمان این 
سرزمین کهن؛ کمال سپاس قلبی خود 
 را در این چند س��طر تقدیم می نماییم. 
تقاطع غیرهمس��طح دکتر حس��ابی به 
عنوان س��ومین طرح عظیم شهرداری 
اصفه��ان در دی ماه س��ال گذش��ته با 
هزین��ه ای بال��غ بر 302 میلی��ارد ریال 
ب��ا حضور نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان و 
مسئوالن ش��هری و استانی به بهره برداری رسید. 
این تقاطع، خیابان کمکی ارتش را به خیابان دکتر 

حسابی در منطقه 13 اصفهان، متصل می کند.

اس��المی  ش��ورای  دار  خزان��ه    
درآمده��ای  مجم��وع  اصفه��ان،  ش��هر 
در  اصفه��ان،  ش��هرداری  وصول��ی 
 چه��ار ماه��ه اول س��ال ج��اری را مبلغ
1032 میلی��ارد ریال، معادل 25 درصد کل 

بودجه اعالم کرد.
 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
فوالدگ��ر«،  »وحی��د  اصفه��ان،  ش��هر 
را  م������دت  ای��ن  هزینه ه����ای  کل 
و  ک��رد  اع��الم  ری��ال  میلی��ارد   670/8 
گفت: بیش��ترین حجم ریال��ی درآمدهای 
وصولی پس از س��تاد مرکزی ش��هرداری، 
مرب��وط به ش��هرداری های منطق��ه: پنج، 

شش و سه می باشد.
ب��ه گفت��ه وی: کمتری��ن ارق��ام ریال��ی نیز در 
ش��هرداری های منطق��ه دو، ی��ازده و چه��ارده 
نتیجه ش��ده و از لحاظ درصد وصولی، بیشترین 
میزان، متعلق به شهرداری منطقه 8 و کمترین، از 

شهرداری منطقه 13 می باشد.

فوالدگر شاخص ترین منابع درآمدها و عوارض 
وص��ول ش��ده را مرتبط با س��اخت و س��از و 
معادل 495/6 میلی��ارد ریال عنوان کرد و گفت: 
درآمده��ای قانونی مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
حقوق گمرکی، جریمه های ماده صد و فروش 
اموال شهرداری، در جایگاه های بعدی درآمدی 

ش��هرداری قرار دارد ضم��ن آنکه: در این 
مدت مع��ادل 33 میلیارد ری��ال عوارض 
کس��ری پارکینگ، وصول ش��ده که ارقام 
دارای اهمیت این عوارض؛ در منطقه های 

5 و 6 است. 
خزانه دار ش��ورای اس��المی شهر اصفهان 
گف��ت: ب��ه ط��ور کل��ی ش��هرداری این 
کالنش��هر، در چهار ماهه اول امس��ال در 
حدود 24 درصد از عوارض و درآمدهای 
پای��دار، مع��ادل 21 درص��د از ع��وارض 
 وابسته به ساخت و ساز و همچنین حدود
25 درصد از س��ایر منابع درآمدی، نسبت 
 به بودجه س��ال ج��اری، وصولی داش��ته

است.
وی همچنی��ن جم��ع کل هزینه های چهار ماهه 
اول ش��هرداری را ش��امل: 245/6 میلیارد ریال 
هزینه: خدمات اداری و شهری و 249/1 میلیارد 
ری��ال؛ عمران ش��هر و 176 میلی��ارد ریال دیون 

پرداختی دانست.

  هفتاد و نهمین شورای آموزش و پرورش 
اس��تان اصفه��ان؛ در اولین روز ش��هریورماه، با 
 حضور اس��تاندار اصفهان )رئیس شورا( عاملیان 
)مدیرکل آم��وزش و پرورش و دبیر ش��ورا( و 
همچنی��ن، اعضاء ش��ورا و مس��ئوالن فرهنگی 
و اداری اس��تان، در مح��ل س��الن اجتماع��ات 
 اداره کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفهان 

برگزار شد.
 در ای��ن نشس��ت ش��ورایی؛ اس��تاندار اصفهان 
در خص��وص چگونگ��ی انتق��ال کارمن��دان از 
تهران به اصفهان و همچنی��ن ایجاد مدارس در 
طرح های مسکن مهر،  در بافت های فرسوده و 
نیز بازسازی هویتی- اجتماعی دانش آموزان، از 
لحاظ کج روی ها و آسیب های اجتماعی سخن 
گفت و مدیران آموزش و پرورش را به پیشروی 

علمی، در فضای فناوری دعوت کرد.
در بخش دیگ��ری از این ش��ورا، خانم باجالن 
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان 

اصفهان، به تشریح طرح »ترنم والیت« و مراحل 
شکل گیری و اجرای آن پرداخت و هدف های 
این ط��رح را برش��مرد. وی، همچنین آماری از 
فعالیت های انجام شده در راستای این طرح، در 

روستاهای محروم استان ارائه داد.
خش��ویی، مع��اون پش��تیبانی اداره کل آموزش 
 و پ��رورش اس��تان نی��ز، ب��ه اهمی��ت ط��رح 
»بیم��ه طالیی فرهنگیان« اش��اره و در خصوص 
خدم��ات و مزایای این طرح و تحت پوش��ش 
قرار گرفتن 80 درصد فرهنگیان و خانواده های 
آنها به تعداد 45 هزار نفر پرس��نل و جمعًا 102 
هزار نف��ر »خانواده فرهنگ��ی« توضیحاتی ارائه 
داد. در ادام��ه برنامه ش��ورا، »بنی صفار« نماینده 
بیم��ه ایران بر لزوم همکاری این نهاد با آموزش 
و پرورش جهت رفع موان��ع درمانی فرهنگیان، 
تأکید کرد و ایجاد دفترچه های »بیمه پیش��رفته« 
را که در ه��زار مرکز تحت ق��رارداد آموزش و 
 پرورش قابل اس��تفاده اس��ت را امری ضروری 

توصیف کرد.
 مدی��رکل آم��وزش و پرورش اس��تان نیز اظهار 
داش��ت: 1071 مورد بازرس��ی درب��اره ثبت نام 
مدارس انجام ش��ده که 169 مورد تخلف در آن 
مشاهده شده اس��ت. وی همچنین در خصوص 
نقل و انتقاالت اس��تانی و برون اس��تانی و طرح 
تابس��تانی »هج��رت« توضیحات��ی ارائ��ه داد و 
به نق��ل گ��زارش عملکرد س��ه ماهه نخس��ت 
 اداره و نی��ز ش��رایط بازنشس��تگی زود هن��گام 

پرداخت.
در بخش دیگری از جلسه شورا، »امامیه« رئیس 
اداره مش��ارکت های مردم��ی اداره کل، به روند 
بررس��ی و ثبت مدارس تاریخی و هیأت امنایی 

اصفهان پرداخت.
ری��زی  برنام��ه  و  پژوه��ش  مع��اون  مؤتم��ر 
آموزش��ی اس��تان نی��ز توضیح��ات جامعی در 
 خصوص چگونگی اس��تخدام اف��راد جدید در

آموزش و پرورش ارائه داد.

 مهدي رفايي
 در اواسط هفته اخیر افسران 
و  نظام��ی  فرمانده��ان  و 
انتظامی از رده های مختلف 
سپاه، ارتش و نیروی انتظامی 
میهمان ضیاف��ت افطاری در 
بودند.  اصفهان  اس��تانداری 
»علیرض��ا ذاکر اصفهانی« در 
جمع صمیمان��ه و خودمانی 
)در مسجد اس��تانداری(  در 
حالی که به همراه حاضران، 
روی زمی��ن نشس��ته ب��ود، 
س��خنان خ��ود را اینگون��ه 
آغاز کرد: مطابق فرمان رهبر 
معظم انقالب، فضای جامعه 
باش��د،  فضای وحدت  باید 
مثل همین جمعی که امشب 
در چارچوب وحدت  اینجا 
گرد آمده ایم و چه بهانه ای 

بهتر از همنشینی با اسطوره ها و نمادهای وحدت، 
نظامیانی ک��ه همواره حافظ وح��دت و تمامیت 
ارض��ی ایران بوده اند. وی ادامه داد: امروزه دیگر 
بای��د فضای دوقطبی و اختالف به هم زده ش��ود 
چرا که انرژی، زمان و انس��جام کش��ور با همین 
اختالف هاي جزی��ی، لطمه می خورد. و امروزه 
فق��ط یك راه وجود دارد و آن مس��یر انقالبی در 
راه اخالص و مهربان��ی و محوریت، دینداری و 
والیت اس��ت که در آن تفرقه و دو قطبی ش��دن 

وجود ندارد.

اس��تاندار اصفهان در ادامه افزود: امروزه ش��رایط 
کار و گفتمان تولید و توس��عه باید جای خود را 
به ادبیات سیاس��ی گذش��ته بدهد و مسیر رضای 
خ��دا در ح��ل مش��کل های جوان��ان از قبی��ل: 
 مس��کن و اش��تغال و ازدواج اس��ت. وی اذعان 
داش��ت: افتتاح 1165 پ��روژه در »هفته دولت« و 
تس��ریع در تکمی��ل پروژه های مس��کن مهر در 
ش��رایط فعلی اصفه��ان، که از منظ��ر: »فرهنگی، 
سیاس��ی،  اقتصادی« در حد مطلوبی اس��ت باید 
زمینه ساز تالش بیشتر و امیدواری در رسیدن به 

هدف های بزرگ باشد.
ب��ا  وی اش��اره ک�����رد: 
ایج��اد طرح ه��ای جدید 
و  احداث��ی  تونل ه��ای 
پروژه آب بهش��ت آباد که 
ه��م مصوب��ات آن تهیه و 
هم دس��تور اج��رای آن از 
ریاس��ت جمهوری  سوی 
صادر شده،  نوید اصفهانی 
آبادت��ر و سرس��ب��زتر را 
 با اندک��ی تدبیر و تأم���ل 

چشم انتظاریم.
استاندار اصفهان در بخش 
دیگ��ری از س��خنان خود 
امروز  نظام��ی  نیروه��ای 
نیروهایی فداکار  کشور را 
و انقالبی توصیف کرد که 
با همکاری آنها در س��طح 
اس��تان فض��ای امنی��ت و 
همدلی در پیش��برد اهداف مقدس نظام به وجود 
آمده اس��ت. وي خاطرنش��ان کرد: ب��ا مهاجرت 
گروهی مردم از اس��تان ه��ای دیگر به اصفهان و 
ساخت شهرک های جدید و فراگیری مهاجرت از 
اطراف و اکناف؛ نوعی ناهماهنگی فرهنگی ایجاد 
شده که احتمال وقوع جرایم و بی نظمی هویتی 
در فض��ای اصفهان وجود دارد و باید مورد دقت 
نیروهای نظامی و انتظامی در کنار جبهه اول یعنی، 
 حفظ امنیت و دفاع در جنگ نرم و جنگ سایبری 

باشد.

تقدیر بنیاد پروفسور حسابي از شهردار اصفهان

در چهارماهه اول سال جاري
تحقق 25 درصدي بودجه شهرداري اصفهان

برگزاري هفتاد و نهمین شوراي آموزش و پرورش استان اصفهان

استاندار اصفهان در جمع فرماندهان نظامي و انتظامي  استان:

فضاي جامعه بايد فضاي وحدت باشد 

استاندار اصفهان اعالم كرد:
آمادگي استانداري اصفهان 

براي رفع نيازهاي طرح ضيافت انديشه

تجهيز نائين به كمپينگ اقامتي 

  همزمان با عید سعید فطر؛
برپايي نمايشگاه اختراع و ابتکارهاي 

نخبگان كشور در بروجن

 اصفهان اصفهان

نائین  اصفهان

 اصفهان اصفهان

 اصفهان

در راستای انتقال اداره ها از تهران به اصفهان:
برتری مزاياي اين طرح نسبت به معايب آن

  »علیرض��ا ذاک��ر اصفهانی« در تش��ریح انتقال برخی از س��ازمان ها و 
وزارتخانه ه��ا به ش��هر اصفهان گف��ت: اگر چه گروهی با غ��رض ورزي این 
کار را زی��ر س��ئوال می برند اما در ترازوی س��نجش؛ برتری های طرح انتقال 
وزارتخانه ها و مهاجرت تهرانی ها به اصفهان، از معایب آن بیش��تر است. وی 
اف��زود: امروزه در اصفهان همه جور پتانس��یل اضافی وجود دارد و اصفهان از 
هر کش��ور حاش��یه خلیج فارس ظرفیت باالتری دارد و از این رو با توجه به 
مش��کالت پایتخت )تهران( ما به بررس��ی ها و کارشناسی های دقیق، پیشنهاد 
انتقال سازمان گردش��گری و میراث فرهنگی و صنایع دستی و نیز وزارت راه 

و ترابری را به دولت دادیم.
 اس��تاندار اصفه��ان اظه��ار امیدواری کرد: با ش��روع کار قطار س��ریع الس��یر
اصفهان- تهران دیگر فاصله ها شکس��ته می شود. مردم در کمتر از دو ساعت 
بین این دو شهر تردد می کنند و در آینده نزدیك فواید انتقال این وزارتخانه ها 
و مهاجرت گروهی از مردم تهران به اصفهان بر همه همشهریان روشن خواهد 
ش��د، چرا که ما دالیل فراوان و پشتیبانی بسیاری از جانب خود، مردم و عموم 

مسئوالن استان برای این کار داشته ایم.
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احضار
5/332 چ��ون آق��اي باقر وحداني فرزند علي اکبر ش��کایتي علیه 1- منص��ور زمانیان 2- خانم 
زه��ره بیاتي 3- خانم معصومه بوس��عیدي مبن��ي بر جعل امضاء  و کالهب��رداري مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 890103 ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 89/7/14 
س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د، لذا حس��ب ماده 180 
قانون آیین دادرس��ي کیفري مراتب یك نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع 
و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر 
 ش��ود و در ص��ورت عدم حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمی��م مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 7124                               مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

5/342 کالس��ه پرون��ده: 8909980350300044، وقت رس��یدگي: 89/7/10 س��اعت 10 صبح، 
خواه��ان:  آقاي خلف امین پورس��اماني با وکالت آقاي حجت ال��ه کماني، خوانده: احمد نجفي 
فرزند عباس، خواس��ته:  تنفیذ بیع نامه و غیره. خواهان دادخواس��تي تس��لیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه س��وم ارجاع گردیده و وقت رس��یدگي تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ي مدني مراتب یك نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
 نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور 

بهمرساند.
م الف/ 7102                               مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

  
تأسیس

5/383 شماره: 1729/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت فني مهندسي مقاوم سازه بتن آرمه سهامي 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/05/04تحت شماره 41215 و شناسه ملي 10260589235 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/05/04 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت هاي عمراني، ساخت و ساز 
ابنیه و س��اختمان، راه سازي، آب، تأسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن، نیرو، محوطه سازي، 
کش��اورزي، خدمات مرمت بافتهاي فرس��وده و انجام خدمات وابسته از قبیل طراحي، محاسبه، 
نقش��ه کش��ي و نقش��ه برداري، اجراء و نظارت، صادرات و واردات، خری��د و فروش، تولید و 
توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها، ادارات و اش��خاص حقیقي و 
حقوقي- ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانك هاي 
دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف شرکت- اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکت هاي داخلي 
و خارجي و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان بلوار 
کشاورز- خیابان کشاورزي- بن بست قدس- پالک 72، 1-3- شعبه به مدیریت مجتبي مظاهري 
مدیسه به آدرس ایران- اصفهان- لنجان روستاي پل محله- سه راهي گاز- نبش کوچه شهید علي 
اکبر عابدي، 2-3- شعبه به مدیریت داود معصومي دهقي به آدرس- ایران- اصفهان- فالورجان 
خیابان امام علي- سه راهي- نبش سه راهي. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال 
توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 126 مورخ 1389/04/31 نزد بانك ملي شعبه بزرگراه 
ذوب آهن پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین 
مدیران شرکت: 1-5- آقاي محمدقاسمي حسین آبادي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي 
داود معصومي دهقي به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي مجتبي مظاهري مدیس��ه 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي مجتبي مظاهري مدیس��ه به سمت مدیرعامل به مدت 
2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت 
با امضاي دو نفر از اعضاي هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  
مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم 
طیبه صادقي حس��ین آبادي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم صدیقه نجفي مدیسه به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 7090/1               آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 

  
تأسیس

5/389 شماره: 1902/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت عدالت گستر دانیال با مسئولیت محدود. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/05/18تحت شماره 41339 و شناسه ملي 10260590460 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/05/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع 
شرکت: عبارت است از صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- خرید و فروش کلیه 
کاالهاي مجاز بازرگاني- ش��رکت در مناقصات و مزایدات ارگانهاي دولتي و خصوصي- انعقاد 
قرارداد با اش��خاص حقیقي و حقوقي- اخذ وام و تس��هیالت و اعتب��ارات از بانکهاي دولتي و 
خصوصي در جهت تحقق اهداف ش��رکت- اخذ نمایندگي از شرکتهاي دولتي و خصوصي در 
داخل و خارج از کشور- اعطاي نمایندگي به شرکتهاي دولتي و خصوصي در داخل و خارج از 
کشور- شرکت در نمایشگاه هاي داخلي و خارجي- مشارکت در امر تولید کلیه کاالهاي مجاز 
بازرگاني- مش��ارکت با شرکتهاي دولتي و خصوصي و اش��خاص حقیقي در داخل و خارج از 
کشور- تأمین نیروي انساني موردنیاز اشخاص حقیقي و حقوقي به صورت موقت و هرآنچه با 

موضوع شرکت مرتبط مي باشد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- 
شهر اصفهان شاهین شهر- شهرک میالد- خیابان استقالل- نبش فرعي 7 شرقي- مجتمع پترا- 
واحد 2- پالک 1. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- خانم نفیسه نظري نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم نسیم نظري نژاد به سمت 
عضو هیئت مدیره. 3-5- خانم نسیم نظري نژاد به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل 

منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه
م الف: 7090/7               آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

 
تغییرات

5/390  ش��ماره:  660/ ث89/103 آگهي تغییرات ش��رکت مهندس��ي چهارس��نگ چهلستون با 
مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 37267 و شناسه ملي 10260548177. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي شرکا مورخ 1389/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقاي محسن عزیزاللهي 
بموجب سند صلح شماره 14811 مورخ 1389/05/16 دفترخانه اسناد رسمي شماره 146 حوزه 
ثبتي اصفهان، مبلغ 170/000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقاي سید کیوان صمصام شریعت 
فرزند سیدعلي به شماره شناسنامه 9452 صادره از اصفهان و بموجب سند صلح شماره 14811 
مورخ 1389/05/16 دفترخانه اسناد رسمي شماره 146 حوزه ثبتي اصفهان، مبلغ 160/000 ریال 
از سهم الشرکه خود را به آقاي سیدعرفان صمصام شریعت فرزند سید علي به شماره شناسنامه 
70727 صادره از اصفهان واگذار نمود و از ش��رکت خارج و دیگر هیچگونه س��همي ندارد. در 
تاریخ 1389/05/18 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء  

قرار گرفت.
م الف: 7090/8           آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

  
تأسیس

5/391 شماره: 1887/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت رعدافشان پارسیان با مسئولیت محدود. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/05/18تحت شماره 41318 و شناسه ملي 10260590377 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/05/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع 
شرکت: انجام کلیه فعالیت هاي پیمانکاري در رابطه با برق فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوي 
شامل نصب انواع دکل، حفاري، کابل کشي، نصب ترانس، انواع تابلوهاي روشنایي شبکه- کلیه 
خطوط هوایي و زمیني- س��اخت و تولید- انجام امور خدماتي از قبیل طراحي، نظارت و اجرا 
در زمینه امور ساختماني، برق و راهسازي- انجام کلیه امور برق رساني و روشنایي فضاي سبز 
و پارک ها- اخذ وام و تس��هیالت از بانك هاي دولتي و خصوصي سراس��ر کشور جهت تحقق 
اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات 
ومزایدات خصوصي ودولتي- انجام کلیه فعالیت هاي بازرگاني- مش��ارکت و انعقاد قرارداد در 
ش��رکت هاي دولتي وخصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکت هاي دولتي و خصوصي- 
تش��کیل ش��عبه در سراسر کشور. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- شهرک شهید 
عباس��پور- بن بست 11- پالک 123. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 مي باشد. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- خانم پردیس کاظمي به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي کیوان 
رس��تمي نصرآبادي به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقاي کیوان رستمي نصرآبادي به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي 
و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  

طبق اساسنامه.
م الف: 7090/9               آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

تأسیس
5/392 شماره: 1883/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت نوین الکترونیك افتاب سپاهان سهامي 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/05/18تحت شماره 41312 و شناسه ملي 10260590339 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/05/18 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت هاي بازرگاني از قبیل صادرات 
و واردات- خری��د و فروش- تولید و تهیه و توزیع کاالهاي مجاز بازرگاني- طراحي و تولید و 
نصب و راه اندازي- نگهداري- صادرات و تدارکات در امور الکترونیکي و امور صنعت و سیستم 
هاي حفاظتي و اعالم خطر و اتوماسیون صنعتي و مخابرات )بجز مواردي که در اختیار شرکت 
مخابرات است(- انجام خدمات رایانه اي صرفاً سخت افزار و تأمین نیروي انساني موقت فني و 
متخصص براي شرکت هاي دولتي و خصوصي- اخذ تسهیالت از بانکهاي دولتي و خصوصي 
صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- 
ش��رکت در مناقصات و مزای��دات دولتي و خصوصي و اخذ و اعطاي نمایندگي از ش��رکتهاي 
دولتي و خصوصي داخلي و خارجي و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع ش��رکت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان خیابان س��عادت آباد- کوي کارگران- کوچه اردیبهشت- پالک 14. 4- 
س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد 
سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 714 مورخ 
1389/05/04 نزد بانك ملي ش��عبه خیابان سعادت آباد اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي 
سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي افراسیاب کریمي 
به س��مت رئیس هیئت مدی��ره. 2-5- خانم مرضیه باقري به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره.  
3-5- آقاي علیرضا دادائي حسن آبادي به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي علیرضا دادائي 
حسن آبادي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي 
و علي البدل: 1-8- آقاي مس��عود غالمي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي نفیس��ه زارعي به 

عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/10             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان  

  
تأسیس

5/393 ش��ماره: 1872/ ث 89/103 آگهي تأسیس ش��رکت فني مهندسي آرتیمان سازه سپاهان 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاری��خ 1389/05/17 تحت ش��ماره 41319 و شناس��ه ملي 
10260590250 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/05/17 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي 
و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: فعالیت در زمینه هاي عمراني )راه 
و ساختمان( از قبیل طراحي، محاسبه، نقشه کشي، نقشه برداري، اجرا و نظارت، جدول بندي و 
فضاي سبز- صادرات و واردات، خرید، فروش و تولید و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- 
انعقاد قرارداد با کلیه ارگان ها، ادارات و اش��خاص حقیقي و حقوقي- ش��رکت در مناقصات و 
مزای��دات دولتي و خصوص��ي- اخذ اعتبار و وام از بانك هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق 
اهداف شرکت- اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکت هاي داخلي و خارجي- هرگونه اموري که به 
نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- خیابان 
عالمه امیني- س��اختمان شکوفه- طبقه 4. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
مؤسسین طي گواهي بانکي ش��ماره 394018 مورخ 1389/04/23 نزد بانك صادرات شعبه 22 
بهمن پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقاي علي نادري به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي مصطفي نادري بني 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي رضا نادري بني به س��مت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقاي رضا نادري بني به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاي مدیرعامل و یا رئیس هیأت 
مدیره و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مجري مصوبات هیأت مدیره مي 
باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم حکیمه خاتون رئیسي نافچي به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- خانم مریم اماني بني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/11             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان  

  
تأسیس

5/394 شماره: 1851/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت آزمون طالي چهلستون سهامي خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1389/05/16 تحت شماره 41303 و شناسه ملي 10260590094 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/05/16 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: تعیین عیار فلزات گرانبها- خرید و فروش- صادرات و 
واردات فلزات گرانبها و ماشین آالت- ساخت زینت آالت- اخذ تسهیالت از کلیه بانکها جهت 
تحقق اهداف شرکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان سپه- نبش 
حکیم- صرافي اقتصاد- طبقه سوم. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
سهم 10/000 ریالي که تعداد یکصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین 
طي گواهي بانکي ش��ماره 342 مورخ 1389/02/30 نزد بانك ملي شعبه خیابان فردوسي 2014 
پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقاي محمدحس��ن رضوانیان به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي مهدي کتیرائي به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم طاهره رضوانیان به سمت عضو هیئت مدیره. 5-4- 
آقاي محمد کتیرائي به سمت عضو هیئت مدیره. 5-5- خانم طاهره رضوانیان به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور 
شرکت با امضاي خانم طاهره رضوانیان )مدیرعامل( و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیرعامل:  مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم 

سمانه پشمي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم فاطمه حفیظ به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/12             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان  

  
تأسیس

5/395 ش��ماره:  7268- ث- 89/5/16 آگهي تأس��یس شعبه در ش��رکت فرش آسیا تودشك با 
مسئولیت محدود، ثبت شده بش��ماره 28593 و شناسه ملي 10260492811. برابر صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 89/5/10 شعبه اي از شرکت در تهران به نشاني خیابان ستارخان 
نرس��یده به میدان توحید روبروي کوثر دوم پالک 77 و کدپس��تي 1441674957 و خانم مریم 

مهدیان به سمت مدیر شعبه تعیین گردید؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/5/16 تکمیل گردید.
م الف: 7090/13             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 

 
تغییرات

5/396 ش��ماره:  6520- ث- 89/5/16 آگه��ي تغییرات در ش��رکت راه و فرهن��گ فرزانگان با 
مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 25129 و شناسه ملي 10260459045. برابر صورتجلسات 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 89/4/27 تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده بعمل آمده است: 1( 
خانم مریم فرزانه به ش��ماره ملي 1287928927 و کدپستي 8149834533 بسمت مدیرعامل و 
خانم لیال فرزانه به ش��ماره ملي 1288960832 و کدپس��تي 8199875566 بسمت رئیس هیات 
مدیره و خانم رویا فرزانه به شماره ملي 1288272723 و کدپستي 8199875565 بسمت نائب 
رئیس هیات مدیره براي مدت پنج س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 2( مرکز اصلي شرکت به اصفهان خیابان 
پروین خیابان صباحي بعد از چهارراه اول ساختمان آزاد واحد سه کدپستي 8199884337 انتقال 
یافت و ماده 2 اساس��نامه به شرح فوق اصالح شد؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/5/16 تکمیل 

گردید.
م الف: 7090/14             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تأسیس

5/397 شماره: 1797/ ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت یکتا ساخت مبین سهامي خاص.
ش��رکت فوق در تاریخ 1389/05/11 تحت ش��ماره 41261 و شناس��ه ملي 10260589708 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/05/11 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شرکت: طراح، مش��اور و مجري در ساخت و تولید قطعات، 
ماش��ین آالت صنعتي و اتوماسیون صنعتي و انجام کلیه فعالیت هاي بازرگاني در جهت اهداف 
شرکت. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان ش��یخ بهایي- خیابان ابوذر- کوچه ش��هید اخوان- کوچه شهید 
کریمي- بن بس��ت زیبا- پالک 18. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/200/000 ریال منقسم به یکصد 
و بیس��ت س��هم 10/000 ریالي که تعداد یکصد و بیست سهم با نام مي باشد که مبلغ 420/000 
ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 65843 مورخ 1389/04/10 نزد بانك ملي شعبه 
اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي محمدمهدي دستگردي به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي 

محمدحسین وحیدي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي محمدکاظم جمالي به سمت 
عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي محمد کاظم جمالي به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي دو نفر از 
اعضاي هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل مجري 
مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مهدي امیني به عنوان 

بازرس اصلي. 2-8- آقاي محمد امین حیدري به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 7090/15             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 

 
تغییرات

5/398 شماره:  609/ ث 103/ 89 آگهي تغییرات شرکت تولیدي بازرگاني پوالد زیست اصفهان 
س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 41058 و شناس��ه ملي 10260587573. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در 
واحد ثبتي اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- بلوار آئینه خانه- مجتمع س��تاره زاینده رود- طبقه 
5- کدپس��تي: 8164653316 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
در تاریخ 1389/05/11 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء 

قرار گرفت.
م الف: 7090/16             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

5/399 ش��ماره:  6882/ ث- 89/5/11 آگهي تغییرات در ش��رکت فني مهندسي طراحي و بهینه 
سازي سامانه هاي صنعت شایان اندیش با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 28215 و شناسه 
ملي 10260489210. برابر صورتجلسات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 89/5/6 تغییرات زیر 
در ش��رکت نامبرده بعمل آمده اس��ت: 1( طبق سند صلح ش��ماره 23717 مورخ 87/2/16 دفتر 
اصفهان آقاي رسول سالي دارنده 250/000 ریال سهم الشرکه خود را به آقاي رحیم عظیمي به 
نسبت 80/000 ریال و آقاي جواد اسماعیلي شاهزاده علي اکبري به نسبت 80/000 ریال و آقاي 
باقر غفوري جشوقاني به نسبت 90/000 ریال انتقال نمود و لیست شرکاء شرکت و میزان سهم 
الش��رکه آنها به شرح زیر اس��ت: آقاي رحیم عظیمي دارنده 330/000 ریال سهم الشرکه و آقاي 
جواد اس��ماعیلي ش��اهزاده علي اکبري دارنده 330/000 ریال سهم الشرکه و آقاي باقر غفوري 
جشوقاني دارنده 340/000 ریال سهم الشرکه و آقاي محمدرضا احساني دارنده 100/000 ریال 
سهم الشرکه و در ماده 14 اساسنامه اعضاء  هیأت مدیره از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت و آقاي باقر 
غفوري جشوقاني به شماره ملي 1287353258 و کدپستي 8198849471 به سمت مدیرعامل و 
آقاي جواد اسماعیلي شاهزاده علي اکبري به شماره ملي 1289621543 و کدپستي 8198995877 
بس��مت رئیس هیات مدیره و آقایان رحیم عظیمي به ش��ماره ملي 1287352642 و کدپس��تي 
8158116616 و محمدرضا احساني به شماره ملي 1189298171 و کدپستي 8415683111 به 
سمت عضو هیات مدیره براي مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است ؛ امضاي ذیل ثبت 

در تاریخ 89/5/11 تکمیل گردید.
م الف: 7090/17           آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

5/400 ش��ماره:  636/ ث 103/ 89 آگهي تغییرات ش��رکت ارتباط گستر پارتاک سهامي خاص 
به شماره ثبت 40540 و شناسه ملي 10260582224. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1389/04/27 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1- س��مت اعضا ء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقاي س��یروس زارعي به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم س��عیده السادات قاضي 
عسگر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي مهدي کرباسي والشاني به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقاي مهدي کرباس��ي والش��اني به س��مت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اس��ناد مالي و 
تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکي از اعضاي هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
در تاریخ 1389/05/14 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء  

قرار گرفت.
م الف: 7090/18             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

5/401 ش��ماره:  635/ ث 103/ 89 آگهي تغییرات ش��رکت ارتباط گستر پارتاک سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت 40540 و شناس��ه ملي 10260582224. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي س��الیانه مورخ 1389/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقاي علیرضا زارع به عنوان 
بازرس اصلي، آقاي فرزاد لساني هرندي به عنوان بازرس علي البدل براي یك سال مالي انتخاب 
گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. 3- آقاي 
علیرضا زارعي باطاني از عضویت هیئت مدیره خارج گردید در نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل مي باشد: آقاي سیروس زارعي و خانم سعیده السادات قاضي عسگر و آقاي مهدي کرباسي 
والش��اني تا تاریخ 1391/02/29. در تاریخ 1389/05/14 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
م الف: 7090/18             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

5/402 شماره:  637/ ث 103/ 89 آگهي تغییرات شرکت مهندسي برنا سازه اسپاد سهامي خاص 
به شماره ثبت 41085 و شناسه ملي 10260587920. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1389/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتي اصفهان 
به آدرس ش��هر نجف آباد- ویالشهر- ش��هرک امام علي – بلوار آیت اهلل منتظري- نبش کوچه 
منتظري س��وم- طبقه دو- تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در 
تاریخ 1389/05/14 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء  

قرار گرفت.
م الف: 7090/19             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
5/403 شماره: 6927/ ث- 89/5/14 آگهي تغییرات در شرکت حمل و نقل درون شهري میخك 
خانه اصفهان با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 22736 و شناسه ملي 10260435568. برابر 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکاء مورخ 89/5/6 آقاي علي باباصفري با دریافت مبلغ 
300/000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد و سرمایه شرکت از مبلغ یك میلیون و 
س��یصد هزار ریال به یك میلیون ریال کاهش یافت و ماده 4 اساس��نامه بدین شرح اصالح شد. 
ماده 4 اصالحي: سرمایه شرکت یك میلیون ریال نقدي است که تماماً به صورت نقد پرداخت 
و در اختیار مدیران ش��رکت قرار گرفت و ش��رکاء فعلي و میزان س��هم الش��رکه هر کدام بدین 
ش��رح است: آقاي عبدالمجید باباصفري و خانم مرضیه قهرائي هر کدام دارنده پانصدهزار ریال 
س��هم الشرکه. ماده 18 اصالحي:  اداره ش��رکت به عهده 2 نفر است که از بین شرکاء و یا خارج 
از ش��رکت به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره که براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند 
در ضمن مدیرعامل مي تواند خارج از ش��رکت یا از بین ش��رکاء تعیین شود ماده 19 اصالحي: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��رکت با امضاء  رئیس یا مدیرعامل هر یك به تنهایي و با 
مهر ش��رکت معتبر است و در نتیجه آقاي عبدالمجید باباصفري به شماره ملي 1290086494 و 
کدپستي 8138900000 به سمت مدیرعامل و خانم مرضیه قهرائي به شماره ملي 1280869021 
و کدپستي 8138900000 به سمت رئیس هیأت مدیره براي مدت 5 سال انتخاب شدند و کلیه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هر کدام به تنهایي 

و با مهر شرکت معتبر است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/5/14 تکمیل گردید.
م الف: 7090/20             آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تأسیس

5/404 ش��ماره: 1864/ ث 89/103 آگهي تأس��یس شرکت بهداش��ت فرابین سیکا با مسئولیت 
محدود. شرکت فوق در تاریخ 1389/05/17 تحت شماره 41304 و شناسه ملي 10260590191 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/05/17 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي آگهي مي شود. 
1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- 
تولید تجهیزات و لوازم یکبار مصرف پزشکي- دندانپزشکي- علوم آزمایشگاهي- تولید قطعات 
پالستیك بادي- تزریقي لوله و اتصاالت پلي پروپیلن- توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ 
وام و تس��هیالت از بانکهاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کلیه 
ام��ور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولتي و 
خصوصي- مشارکت و سرمایه گذاري در شرکتهاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمایندگي 
از شرکتهاي دولتي و خصوصي- اخذ گواهي نامه کیفیت مانند آي اس او و هرگونه اموري که به 
نحوي با موضوع شرکت معتبر است. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي ش��رکت:  1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان فلسطین- ساختمان سپید- طبقه 
اول- واحد یك. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقاي علي مالواني به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم سهیال دریساوي جرفیان به 
س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- خانم سهیال دریس��اوي جرفیان به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت 
با امضاي هر یك از اعضاي هیات مدیره بتنهایي و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات 

مدیرعامل:  طبق اساسنامه

م الف: 7090/21            آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

تبديل و تغییرات
5/405 ش��ماره: 7342/ ث- 89/5/17 آگهي تبدیل و تغییرات در ش��رکت پترو مهدي سپاهان با 
مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره 31870 و شناسه ملي 10260524214. برابر صورتجلسات 
مجمع عمومي فوق العاده شرکاء و مجمع عمومي عادي و هیأت مدیره مورخ 89/5/14 تغییرات 
زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1( آقایان سید محمود موسوي الکاظمي به شماره ملي 
1286788285 و کدپستي 8157755143 با پرداخت مبلغ 33/660/000 ریال به صندوق شرکت 
سهم الشرکه خود را از مبلغ 340/000 ریال به 34/000/000 ریال افزایش داد و آقاي محمدرضا 
مثقالي به ش��ماره ملي 1286804760 و کدپستي 8135843371 و اردوان عصاره به شماره ملي 
1291070613 و کدپستي 8133757641 هر یك با پرداخت مبلغ 32670000 ریال به صندوق 
ش��رکت سهم الشرکه خود را هر کدام از 330/000 ریال به 33/000/000 ریال افزایش دادند در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یك میلیون ریال به مبلغ صد میلیون افزایش یافت وماده 3 اساسنامه 
به شرح زیر اصالح شد. سرمایه شرکت مبلغ یك صد میلیون ریال نقدي است که تماماً بصورت 
نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. شرکاء فعلي و میزان سهم الشرکه هر یك 
به شرح ذیل مي باشد:  آقاي سید محمود موسوي الکاظمي دارنده مبلغ 34/000/000 ریال سهم 
الشرکه و آقاي محمدرضا مثقالي دارنده 33/000/000 ریال سهم الشرکه و اردوان عصاره دارنده 
33/000/000 ریال سهم الشرکه. نام و نوع شرکت از پترو مهدي سپاهان با مسئولت محدود به 
ش��رکت پترو مهدي سپاهان س��هامي خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر 63 ماده 
و 7 تبصره تصویب و جایگزین اساس��نامه قبلي گردید. س��هم الش��رکه نیز به سهام تبدیل شد 
و س��رمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال منقس��م یه یکصد سهم یك میلیون ریالي تصویب 
گردید. آقایان: سید محمود موسوي الکاظمي و محمدرضا مثقالي و اردوان عصاره بسمت اعضاء 
اصلي هیأت مدیره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. آقایان علیرضا ضیایي به ش��ماره ملي 
1284849228 و کدپس��تي 8183953751 و وحید صمدانیان به ش��ماره ملي 1291168195 و 
کدپستي 8154954841 به ترتیب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت به مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. هیأت مدیره از بین خود آقاي محمدرضا مثقالي را بسمت رئیس هیأت مدیره، 
آقاي اردوان عصاره را بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقاي سید محمود موسوي الکاظمي را 
بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند. و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء 
 مدیرعامل و یکي از اعضاي هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر است. ضمنًا  مدیرعامل مجري 
مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 3( روزنامه زاین��ده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي 

شرکت تعیین شده است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/5/17 تکمیل گردید.
م الف: 7090/22            آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي 

5/453 کالسه پرونده: 8909980350300561 ح 3، وقت رسیدگي: یکشنبه 1389/7/11 ساعت 
9/30 صبح، خواهان:  غالمعباس عالم پور سوس��ني فرزند فاضل، خوانده:  محمدحسین حسیني 
فرزند نصراله، خواسته:  الزام به انتقال سند رسمي. خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه سوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي 
مدني مراتب یك نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي میش��ود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهي ظرف یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 7464                               مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

5/463 چون آقایان 1- ابوالفضل قیومي دره ایي و محسن اسفندپور و محمد ابوصابر لنگرودي 
ش��کایتي علیه آقاي س��یدمرتضي حس��یني مبني بر کالهبرداري و جعل و تهدید مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 890587 این دادگاه، ثبت وقت رس��یدگي براي روز 89/7/11 س��اعت 
9 صب��ح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون 
آئین دادرس��ي کیف��ري مراتب یك نوبت در یک��ي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و 
نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر 
 ش��ود و در ص��ورت عدم حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمی��م مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 7451                                مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

5/464 چون خانم اکرم امین الرعایایي فرزند ابراهیم شکایتي علیه آقایان علي صالحیان و مهدي 
صالحیان و غیره مبني بر قتل غیرعمدي مرحوم علیرضا فائي مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
870488 ک 109 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 89/7/11 س��اعت 9/5 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري 
مراتب یك نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7452                                مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

6/101 در خصوص پرونده کالس��ه 89-573 خواهان الدن نصیراس��المي دادخواستي مبني بر 
الزام به انتقال س��ند به طرفیت علي عباس��ي و طاهر احمدي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي 
براي مورخ 89/7/11 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل ازوقت رسیدگي به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ شده تلقي و 

تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 7491                   مدیر دفتر 19 مجتمع شماره یك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

6/105 شماره: 89-445 در خصوص دعوي شرکت خانه سازي کوثر نقش جهان به مدیرعاملي 
آقاي اسفندیار ابوطالبي بطرفیت آقاي سیدیونس هاشمي با توجه به اینکه مشارالیه مجهول المکان 
مي باش��د وفق ماده 73 قانون آئین دادرسي دعوت بعمل مي آید تا آقاي سید یونس هاشمي در 
جلسه رسیدگي سه شنبه 89/7/20 ساعت 18 در شوراي حل اختالف 38 واقع در بهارستان خ 

الفت مجتمع قضائیه حاضر و خود دفاع بعمل مي آورید.
م الف/ 7444                                     شعبه 38 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
فقدان سند مالكیت

6/106 خانم شهربانو شعباني فرزند براتعلي احد از ورثه شکراله شعباني باستناد یکبرگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء  شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت از شش 
دانگ یك قطعه زمین مشهور پنج قفیزي پالک شماره 11/2087 واقع در وزوان بخش ثبتي میمه 
که در صفحه 393 جلد 21 امالک ذیل ثبت 4031 بنام شکراله شعباني فرزند شعبان ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و در اثر جابجایي وسایل منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثني 
س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون س��ند مراتب 
آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر ش��ده( نسبت به 
آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند با ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم 

خواهد شد.
م الف/ 7521                                              نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالک میمه

 
ابالغ وقت دادرسي 

6/107 کالس��ه: 89-534 ش 23، وقت رس��یدگي: مورخه 89/7/3 س��اعت 4 عصر، خواهان: 
علي رس��تمیان فرزند عبدالرحیم، خوانده:  اسداله زماني سدهي مجهول المکان، خواسته: انتقال 
ی��ك قطعه زمین پالک 4/57 بخ��ش 14 ثبت اصفهان مقوم به ده میلیون ری��ال الزام خوانده به 
حض��ور در اداره ثبت اصفهان و امضاء ذیل صورتجلس��ات م��اده 147 اصالحي جهت صدور 
س��ند شش��دانگ بنام خواهان مقوم 5 میلیون ریال. خواهان دادخواستي تسلیم شعبه 23 شوراي 
حل اختالف اصفهان نموده اس��ت لذا وقت رس��یدگي تعیین و به عل��ت مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواس��ت خواهان و دس��تور شعبه 23 شوراي حل اختالف و همچنین به تجویز 
ماده 73 آیین دادرس��ي مدني مراتب یك نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا 
خوانده از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یك ماه به دفتر ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب 
بیمه ایران مجتمع ش��ماره یك ش��وراهاي حل اختالف اصفهان مراجعه و ضمن اعالم نش��اني 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر اعالم شده نیز حاضر 
ش��ود. چنانچه بعداً ابالغي به وسیله آگهي الزم ش��ود فقط یك نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

 

خواهد بود.
م الف/ 7511                          دبیرخانه شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگي

 ايمان حجتی
سرپرست تیم کاوش تپه اشرف اصفهان، با اشاره به 
اهمیت کاوش این تپه تاریخی »در تاریخ اصفهان« از 
تمام دس��تگاه های اجرایی به خصوص استانداری و 
شهرداری اصفهان خواست: سازمان میراث فرهنگی 

را در راه رسیدن به این مهم یاری رسانند.  
كاوش های باستان شناسی، در تپه اشرف اصفهان

به گ��زارش CHN علیرضا جعفری زند در جریان 
بازدید خبرن��گاران حوزه میراث فرهنگی، از مراحل 
کاوش ، تپه تاریخی اشرف افزود: »تصمیم بر این است 
که: اینجا به شکل یك »سایت موزه« درآید و از فصل 
بعد، مرمت قسمت های کاوش شده آغاز می شود و 

این تپه برای بازدید عموم پاکسازی می شود.« 
هفتاد درصد تپه اشرف به مرور زمان تخريب شده 

است
وی با اش��اره به وس��عت فعلی تپه و تخریب آن در 
زمان ه��ای گوناگون گفت: »این تپه حدود 25 هکتار 
بوده که هم اکنون حدود 9 هکتار آن باقی مانده و بقیه 
آن به واسطه خیابان کشی از یك ضلع، گسترش پارک 
از ضلع دیگر و ساخت زمین ورزشی در ضلع جنوبی 
آن تخریب ش��ده و حدود سی درصد آن باقی مانده 
است. این باستان شناس با بیان اینکه: کاوش آغاز شده 
در تپه اشرف ش��بیه معجزه است، خاطر نشان کرد: 
»عملیات کاوش و باستان شناسی در اصفهان به خاطر 
بهره مندی از آثار زیاد، تعریف نشده و به همین دلیل 
آغاز این کاوش کار بزرگی در شهر اصفهان بود. وی 
افزود: »شروع عملیات کاوش در این تپه تاریخی گام 
بزرگی است زیرا اگر همین عملیات نیز آغاز نمی شد، 
به ط��ور حتم از 9 هکتار باقی مان��ده نیز اثری به جا 

نمی ماند.
ــا تاريخ دور خود پیوند  ــرف، اصفهان را ب  تپه اش

می دهد
جعفری زند با بیان اینکه: این تپه »کتاب گم شده تاریخ 
اصفهان« است، افزود: »آثاری که در این تپه وجود دارد، 
مربوط به قبل از اس��الم تا قرن چهارم هجری است 
یعنی: زمانی که نشانه های این دوره اصفهان یا کمرنگ 
اس��ت و یا به کل محو شده اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: »با کاوش تپه اشرف، آثاری از زیر خاک نمایان 
می ش��ود که از تمام آثار سطح شهر قدیمی تر است.« 
این باستان شناس برجسته در ادامه افزود: »خوشبختانه 
هم اکنون در تپه اشرف با وجود تخریب فراوان، شاهد 
وجود آثار چشمگیری »که حتی برای افراد عادی نیز 
جذاب است«، هستیم.« وی تصریح کرد: »آن چه برای 
ما مهم است نمایان شدن آثاری است که جای خالی آن 
در اصفهان احساس می شود، زیرا همیشه اصفهان و 
آثار آن از قرن چهارم هجری به بعد دیده می شود ولی 
این تپه »اصفهان« را با تاریخ دور خود پیوند می دهد.« 
سرپرست تیم حفاری تپه اشرف تصریح کرد: به عنوان 
مژده می گویم: بخشی را کار می کنیم که بسیار تاریك 

ب��وده و اطالع کمی از آن داری��م. ما از دوران انتقالی 
از ساس��انی به اسالمی اطالعات درستی نداریم ولی 
در ناحیه مرکزی در قلب ایران کاری بی نظیر است.« 
وی با اشاره به اینکه: در این نقطه تاکنون هیچ کاوش 
علمی نشده گفت:  «  البته در سال 1360 توسط دانشگاه 
ته��ران برای کارورزی دانش��جویان بدون هیچگونه 
نقش��ه برداری در تپ��ه اش��رف کاوش هایی صورت 
گرفت که این فعالیت به هیچوجه علمی نبود و اکنون، 
نخستین کلنگ حفاری علمی در این تپه تاریخی زده 
شده که تپوگرافی الزم را نیز داشته و یك کار زیربنایی 
اس��ت.«   جعفری زند، تصریح ک��رد: »در آن مرحله 
کاوش اعالم شد: این محل، مسجد جامع صغیر است 
که در زمان صاحب ابن عباد، ساخته می شود در حالی 
که تمام کتاب ها نوشته اند، که مسجد جامع صغیر در 

کنار مسجد جامع کبیر ساخته شده است
 فصل اول كاوش به زودی به پايان می رسد

وی با اشاره به مراحل کاوش فعلی در تپه اشرف اظهار 
داشت: »فصل اول کاوش، حدود چهل روز به طول 
می انجامد که این مرحله، به زودی به پایان می رس��د 
و به خاطر اهمیت این کاوش، بالفاصله فصل بعدی 
آغاز می ش��ود و پس از حدود یك هفته توقف برای 
مطالعات و تجزیه و تحلیل یافته ها و انسجام آن، فصل 
دوم آغاز می ش��ود که حدود یك ماه و نیم الی دو ماه 
طول می کشد.« این باستان شناس، با اشاره به عملیات 
ص��ورت گرفته در فص��ل اول کاوش، تصریح کرد: 
»در فصل اول به طور معمول، شناس��ایی و مطالعات 
صورت می گیرد که در این مدت، افزون بر آن، بخش 
زیادی از کار تیم، به خاکبرداری خاک های سطحی و 
نخاله ها که در چهل ساله گذشته، در این مکان تخلیه  
شده اختصاص یافت و در حال حاضر پس از حدود 
دو متر خاک برداری، به آثاری رس��یده ایم.« وی افزود: 
»حجم خاک س��طحی زیاد است و کاری که در این 
مدت انجام ش��ده حدود دو الی سه ماه کار است که 
به صورت شبانه روزی با 17نفر متخصص صورت 
گرفته است.«  جعفری زند، در پاسخ به پرسش یکی 
از خبرنگاران در خصوص پیدا شدن اشیاء خاص در 
مدت کاوش گف��ت: »در این محل، به دلیل تخریب 
فراوان در دوره های مختلف تاریخی، اشیاء موزه ای پیدا 
نشده ولی اشیاء مطالعاتی فراوانی به دست آورده ایم.« 
وی در ادامه به عنوان سرپرست این گروه، از حضور 
در تیم کاوش تپه اشرف، ابراز خرسندی کرد و افزود: 
»هم اکنون حفاری تپه اش��رف، به دست کسی سپرده 
شده که در تمام این دوران به این کار عالقمند بوده و 
حساسیت بسیار زیادی روی این کاوش داشته و بدون 
تردید اگر پایه گذاری صحیح حفاری صورت گیرد، در 

آینده هم، می توان به خوبی آن را ادامه داد.
ــا افتخار  ــی در تمام دنی ــراث فرهنگ ــظ می  حف

شهرداران است
جعفری زند، افزود: »نه تنه��ا در ایران، بلکه در تمام 

دنیا سازمان میراث فرهنگی، به تنهایی قادر به انجام 
پروژه با این اهمیت نیس��ت و الزم اس��ت نهادهای 
دیگر نیز به کمك ما بیایند.« سرپرس��ت تیم کاوش 
تپه اشرف تصریح کرد: »این بنا در شهر اصفهان واقع 
شده و شهرداری می تواند، بودجه ای که قصد داشت 
صرف ایجاد فضای سبز در صورت تخریب احتمالی 
کند، در رابطه با حفظ و زیباتر نش��ان دادن آثاری که 
بدست می آید، به کار گیرد.« وی با بیان اینکه: تاکنون 
به غیر از س��ازمان میراث فرهنگی، هیچ سازمانی از 
حفاری این تپه حمای��ت نکرده، تصریح کرد: »مردم 
این منطقه تا قبل از اینکه عملیات کاوش آغاز شود، 
بارها به شهرداری مراجعه و خواستار مشخص شدن 
تکلیف این محل شده اند، زیرا اینجا، به مرکز اراذل و 
اوباش تبدیل شده و وجود تل خاک باعث می شد که 
با وزرش باد، خانه های اطراف پر از گرد و غبار شود 
ولی از زمانی که کار کاوش آغاز ش��ده، همین مردم 
بزرگترین حامیان ما برای حفظ این محل ش��ده اند.« 
جعفری زند، همچنین خبر از استقرار یگان حفاظت در 
تپه اشرف داد و خاطرنشان کرد: »اکنون یگان حفاظتی 
در تپه اشرف مستقر شده و هماهنگی های الزم نیز با 
کالنتری محل به عمل آمده و امیدوارم شهرداری نیز 
حسن نیت خود را در حفظ آثار تاریخی با همکاری 
در این پروژه نش��ان دهد.« وی افزود: »بهترین رزومه 
ش��هرداران پاریس، رم و غیره، حفظ میراث فرهنگی 
اس��ت و امیدواریم شهرداری اصفهان، در این جهت 
هم پیشرو و الگو باشد.« این باستان شناس، با بیان اینکه 
قرار نیست آثار تاریخی به بیغوله، تبدیل شود افزود: 
»در ساختمان پارلمان ایتالیا، دیوار کهنه رم باستان، از 
دل چمن آن جا رد شده است و همچنین از خانه نرون، 
امپراطور معروف رم، چهار ستون بیشتر باقی نمانده که 
آن ها در دل فضای سبز به زیبایی نگهداری می شود و 

قرار نیست آثار تاریخی به بیغوله تبدیل شود.
 كشف ردپای كودک 10 ساله و يك بنای محقر 

روستايی
جعفری زند در بخش دیگری از س��خنان خود اظهار 
داشت: »بر بقایای دژ در دوران اسالمی یك بنای محقر 
روس��تایی ساخته شده که اثر پای کودک پا برهنه  12 

ساله ای در آن دیده می شود.
كشف سفالهای دوره اشكانی، در تپه اشرف

در  م��ی رود  » انتظ��ار  داد:  ادام��ه  جعفری زن��د، 
بخش های��ی از این تپه، ب��ه الیه های باس��تانی تر از 
دوره ساس��انی دس��ت یابی��م، همانطور که س��فال 
 اش��کانی در بخش��ی از این تپه یافت ش��ده است. 
وی ادامه داد: » تاکنون س��ه الیه از دوران تاریخی در 
تپه اش��رف، مربوط به دوران ساس��انی، قرن سوم و 
چهارم هج��ری و پس از آن در دوره اش��رف افغان 
در تپه اش��رف یافت شده است و البته از سوی دیگر 
 شاید همه آثار دوره های مختلف، در یك نقطه از این 

تپه نباشد.«

 روشن شدن بخش هاي تاريک تاريخ اصفهان 
با كاوش هاي تپه اشرف

 سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان هرگونه کوتاهی و سهل انگاری 
در حفظ و نگهداری از آثار ارزشمند تاریخی- فرهنگی این شهر را غیرقابل توجیه 
 بیان کرد.به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، »ابوالفضل قربانی« 
به تخریب گنبد و مناره مسجد امام و نشان دادن آن از سیمای جمهوری اسالمی 
ایران اشاره کرد و گفت:  آثار تاریخی- فرهنگی، رودخانه زاینده رود، هنر هنرمندان 
و مفاخر نماد معرفی اصفهان در دنیا ش��ناخته ش��ده است و مخدوش کردن و 

تخریب آنها قلب هر ایرانی را به درد می آورد.
وی گفت: پخش و درج اینگونه گزارش ها در رسانه های گروهی و عدم توجه 
به آثار ارزشمند و بی بدیل تاریخی- فرهنگی، به عنوان نقطه ضعف در پرونده 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت می رسد.
وی، با اعالم آمادگی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان، برای همکاری بیشتر، در 
جهت حفظ، نگهداری و مرمت آثار باستانی گفت: شهرداری این شهر، ساالنه 
حدود پنج میلیارد تومان برای بازسازی و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی اصفهان 
هزینه می کند، و این امر مؤید اهمیت این آثار برای مدیریت ش��هری اصفهان 

است.

گاوخونی در ذهن شما شبیه چه جور جایی است؟ باتالقی مکنده و خطرناک، 
که بوی خون را برای تان تداعی می کند یا صحرای بی آب و علفی که گوشه 
گوش��ه اش را جسد گاوهای غرقه در خون پر کرده اند!؟ اگر شما هم ذهنیت 
محو و مبهمی درباره گاوخونی دارید، باید جای تمام این تصورات را با یکی از 
زیباترین و توریستی ترین مناطق ایران عوض کنید! تاالبی که فراتر از تعریف های 
کتاب های جغرافیای دبستان، سهمی بیشتر از  بیابان و آبرفت و خاک حاصلخیز از 
طبیعت برده است و هر سال گردشگران و کویرنوردان داخلی و خارجی زیادی را 

برای دیدنش راهی استان اصفهان می کند. 
گاوخونی پر از افسانه است. افسانه هایی از مرگ آدم ها و بلعندگی باتالق که 
اگر باورشان کنید، هیچوقت حاضر نیستید سفر به این باتالق رابا جانتان تاخت 

بزنید!
گاوخونی یکی از بکرترین چشم اندازهای طبیعی استان اصفهان است که در همه 
حال، تاوان موقعیت جغرافیایی و مش��کالت دسترسی را داده است. تاالبی که 
اگرچه این روزها با رشد بیابان زایی در ایران به زیبایی گذشته نیست، اما هنوز هم 
انگار تکه ای از بهشت است که در دل کویر جا خوش کرده. گاوخونی در آستانه 
ورود به کویر قرار دارد. جایی در مرز میان اکوسیستم  آبی با خشکی... و شاید 
برایتان جالب باشد، اگر بدانید که از مجموع 200 تاالب کشور، 19 تاالب آن جزو  
مهم ترین تاالب های بین المللی هستند که گاوخونی یکی از آنها به شمار می آید. 
تاالبی که با چشم اندازهای زیبا، صید و شکار مجاز پرندگان، پوشش جنگلی در 
بخش شمالی و پرواز دسته جمعی پرندگان کمیاب، می تواند فرصت خوبی برای 
لذت بردن از یك سفر کوتاه باشد. اگر به گاوخونی سفر کنید، می توانید: گورخر، 
کل، بز، میش، قوچ وحشی، خوک، گراز، انواع مار، مارمولك، سوسمار، گرگ، 
شغال، روباه شنی، کفتار، الک پشت، بزمجه، افعی شاخدار، جبیر، خرگوش و انواع 
خفاش را ببینید که در این تاالب پناه گرفته اند. این البته به جز حیواناتی است که 
بعد از احداث سد زاینده رود بر روی رودخانه و مهار آب آن از بین رفته و نابود 
شده اند. به این فهرست باید: قو، فالمینگو، خوتکا، کاکایی، حواصیل، سلیم، اگرت 
و چندین پرنده دیگر را هم اضافه کنید تا باور کنید که گاوخونی، قلب زنده ای 

است که زیر پوست کویر، مي طپد.
 افسانه های مرگ

اگرچه درباره گاوخونی، افسانه های ترسناکی تصور کرده اید، اما اگر از بومیان 
منطقه، حقیقت را بپرسید، جنگل ها و نیزارهای شمالی را نشان تان می دهند که 
درهم فش��ردگی شان، راه  برگشتن را بر مسافران بسته و آن ها را گرفتار کرده 

است.

با این حال، باید بدانید که س��فر به گاوخونی، این حس��ن را دارد که افزون بر 
تماشای طبیعت دلنشین و شگفت انگیز باتالق، می توانید جاذبه های گردشگری 
منطقه را هم ببینید. بنابراین: اگر به عزم گاوخونی راهی اصفهان شدید، سری هم 
به شهر ورزنه، پل قدیمی ورزنه، کبوترخانه ها، مسجد جامع و منطقه شاخ کنار 
و کاروانس��رای عباسی و... بزنید. اما در غرب ورزنه، روستای قورتان است، که 
دیدن آن خالی از لطف نیست. روستایی که در آن قلعه قدیمی سلجوقیان قرار 
دارد و مسجد جامع دو طبقه روستا در این قلعه قرار گرفته است. این قلعه که در 
گذشته یکی از مکان های نظامی منطقه بوده، این روزها بیشتر کاربردی عبادی 
و مذهبی دارد و غیر از مسجد، در سال های اخیر حسینیه ای هم به آن اضافه 
شده است. حسینیه ای که البته چندان از نظر معماری خوشایند طبع شما نیست و 
خیلی از گردشگران معتقدند: معماری آن، زیبایی قلعه را مخدوش کرده است. پل 
قدیمی ورزنه هم یکی دیگر از جاذبه های آن است. این پل، آخرین پل رودخانه 
زاینده رود است که بعد از آن، انشعابات فرعی، رودخانه )مصب( و سپس تاالب 
پدید می آید. پل ورزنه 10 دهانه دارد و مثل دیگر پل های قدیمی اصفهان، از آجر 
و ساروج ساخته شده است. این پل در گذشته مسیر حرکت کاروان  هایی بوده که 
از طریق جاده ابریشم، از کویر مرکزی ایران می گذشتند و همین مهم ترین دلیل 

وجود کاروانسراهای فراوان در اطراف پل است.
بهترين زمان سفر

 بهتری��ن زمان بازدید از گاوخونی، در آغاز بهار اس��ت که آب و هوای منطقه، 
به دمای خوبی رسیده است. پاییز و آغاز زمستان هم گزینه های خوبی برای سفر 
به گاوخونی هستند به خصوص که  در این زمان با سرد شدن هوا در نقاط شمالی، 
مهاجرت هزاران پرنده به تاالب شروع می شود و شما می توانید، شاهد یکی از 

زیباترین صحنه های عمرتان باشید.
اما به هر حال: باید سختی بارندگی و خاکی بودن بخشی از مسیر  را، به جان 
بخرید. با این حال، زمستان فصلی نیست که برای سفر به باتالق گاوخونی مناسب 
باش��د. بارندگی زیاد و بارش برف در کوه های اطراف، سختی راه را برای تان 
خواهد داشت. به خصوص که به دلیل سرمای هوا، خبری هم از پرندگان مهاجر 

نیست و شاید بخش مهمی از لذت سفر را از دست بدهید.

انتقاد سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان:
 غير قابل توجيه بودن تخريب

 گنبد مسجد امام )ره(

بهشتی به نام گاو خونی
 مردمك

هدایت صحیح وسایل نقلیه، در جاده ها به  ویژه جاده های فرعی، باعث می شود تا مسافران سالم 
به مقصد برسند. اهمیت این امر که با نصب عالئم راهنمایی و تابلوهای پیش آگاهی صورت 
می گیرد، در گردشگری نیز،  بسیار قابل توجه است. جاده ، راه ارتباطی شهرها و روستاهاست اما 
برای سالم رسیدن به مقصد، نیاز به راهنمایی است تا راننده، در طول روز و یا در تاریکی شب 
راه را شناخته و وسیله نقلیه را هدایت کند. اهمیت امر برای رانندگانی که راهی را برای اولین بار 
طی می کنند و یا در مسیرهایی که کمتر تردد صورت می گیرد بیشتر نمایان می شود. این اطالعات 
بیشتر از طریق عالئم راهنمایی داده شده و ایمنی راه با نصب گاردریل تأمین می شود. »فریبرز 
واحدی«، مدیر کل ایمنی و حریم راه ها، درباره نحوه کار گفت: وزارت راه، موظف به برنامه ریزی 
و ساخت و توسعه  راه ها در کشور است و در کنار آن مسأله ایمنی جاده ها نیز که با نصب عالئم 
و تابلوهای پیش آگاهی و یا خط کشی و نصب گاردریل، صورت می گیرد وظیفه  اداره ایمنی و 
حریم راه است. وی ادامه داد: عالیم، زبان گویای جاده هستند و کمك می کنند تا رانندگان سالم 
به مقصد برسند. برای دستیابی به این اهداف، از دو نوع عالئم افقی مانند خط کشی و یا عمودی 
مثل تابلوهای سرعت استفاده می شود. واحدی، توضیح داد: هنگام تکمیل جاده در حال ساخت، 
با اطالعات کارشناسان و جانمایی صورت گرفته، نصب عالئم و حفاظ صورت می گیرد و پس 
از آن نیز در صورت لزوم و یا با تغییر در جاده، عالئم تصحیح خواهد شد. وی در پاسخ به این 
سؤال که عالئم رانندگی تا چه حد بر میزان حوادث رانندگی تأثیر گذار است، توضیح داد: برای 
بیان این تأثیر نمی توان عدد یا درصد داد، اما قدر مسلم این عالئم و پیش آگاهی ها سبب کاهش 
حوادث خواهد شد. البته از سوی دیگر، این امر به میزان توجه و رعایت رانندگان نیز بستگی 
دارد. به عنوان مثال: سرعت مجاز در هر جاده ای معین شده و تابلوی آن در جاده ها نصب می شود 
اما 40 درصد تصادفات ناشی از سرعت باال و بیش از حد مجاز است پس پیش آگاهی و توجه 
مردم الزم و ملزوم هم هستند.«  مسأله دیگر، راهنمایی گردشگران است؛ زیرا در حال حاضر 
تمایل به سفر به مقاصد دوردست و یا کمتر شناخته شده در میان گردشگران بیشتر دیده می شود 
و این باعث می شود تا از جاده های فرعی و یا دورافتاده تردد کنند. از آنجا که احتمال نیافتن مسیر 
صحیح در این راه ها، بیشتر است و از طرفی به علت تردد کم در صورت بروز حادثه احتمال 
خطر نیز بیشتر خواهد بود، شاید هدایت و نصب عالئم در این راه ها از اهمیت بیشتری برخوردار 
باشد. واحدی در این خصوص گفت: همکاران استانی، تابلوهای پیش آگاهی رانندگی مسیر 
را نصب می کنند اما نصب تابلوهای مربوط به آثار فرهنگی و طبیعی مربوط به سازمان میراث 
فرهنگی است که با هماهنگی وزارت راه انجام می شود. واحدی توضیح داد: در صورتی که در 
این راه های دورافتاده و کم تردد، تابلو الزم نصب نشده و یا اشتباهی صورت گرفته باشد مردم 
می توانند با اداره کل راه و ترابری استان یا شماره تلفن 141 تماس بگیرند و یا از طریق سامانه 
پیامك 3000141 اطالع دهند. اگر با عدم پیگیری مواجه شدند شماره 88926664 مربوط به اداره 

کل ایمنی راه در اختیار مردم است.

عاليم راهنمايي 
هدايت گر گردشگران در جاده ها

 كوله پشتي

فروش تولیدات هنرهای سنتی و صنایع دستی ایرانی، در فروشگاه ها به تنهایی امکان پذیر نیست و 
در بیشتر فروشگاه ها تولیدات غیر ایرانی نیز عرضه می شود. مسئول فروشگاه صنایع دستی »حبیب 
زاده مازندران«، در گفتگو با میراث آریا، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ما به سلیقه مشتریان 
اهمیت بس��یاری می دهیم و به همین دلیل، اقالم گوناگون صنایع دس��تی را به معرض فروش 
می گذاریم. محمد رضا حبیب زاده، افزود: در این فروشگاه 43 هزار نوع از صنایع دستی داخلی و 
خارجی عرضه می شود که هریك خریدار خاص خود را دارد. وی با اشاره به اینکه جنس های 
چینی با کیفیت های مختلف به ایران وارد می شود، اضافه کرد: در این فروشگاه صنایع دستی 
ایران و سایر کشورها با کیفیت باال فروخته می شود. مسئول فروشگاه صنایع دستی ادامه داد: در 
گذشته، بزرگترین صادر کننده صنایع دستی در مازندران بودیم ولی اکنون صادرات صنایع دستی از 
طریق ما به صفر رسیده است. حبیب زاده، عالقه خود به صنایع دستی را علت حضورش در این 
فروشگاه دانست و تصریح کرد: رشته تحصیلی من در دانشگاه، مهندسی عمران بوده که ارتباطی 
با صنایع دستی ندارد. وی تأکید کرد: چند سال قبل فروشگاهی، در شهرستان بابل نیز داشتیم که 

به علت نبود بازار فروش مناسب، تعطیل شد.

سفیر ترکیه در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از آمادگی 
موزه های ترکیه، برای همکاری با موزه های ایران خبر داد. به گزارش میراث آریا، اومیت یاردیم، 
س��فیر ترکیه، با بیان این مطلب زیر بنای باستان شناسی ایران و ترکیه را بسیار غنی دانست و 
اظهار داش��ت: ما اعتقاد داریم بین موزه های دو کشور، باید همکاری نزدیك و مداوم باشد و 
ما آمادگی داریم میزبان هیأتی از مدیران موزه ملی ایران، و س��ایر موزه های معتبر ایران باشیم 
و این هیأت با مدیران موزه های معتبری مانند توپکاپی، دیدار داشته باشند. وی در این جلسه 
همچنین از برگزاری جش��نواره معرفی شهرهای بزرگ گردشگری دنیا، خبر داد و گفت: این 
جشنواره در اکتبر سال جاری، توسط شهرداری استانبول برگزار می شود و ما امیدواریم فرصتی 
باشد تا جاذبه های گردشگری اصفهان، تهران و تبریز، در این موقعیت فرهنگی معرفی شوند. 
یاردیم در رابطه با برگزاری نمایشگاه، فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری ایران در ترکیه 
بیان داشت : ما آمادگی برگزاری نمایشگاه و کنفرانسی، برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
گردشگری ایران در ترکیه را داریم و در صورت امکان می توانیم هیأتی از سرمایه گذاران ترکیه 
را نیز برای بازدید حضوری، از امکانات گردشگری ایران اعزام کنیم. وی همچنین در رابطه با 
نشست کارشناسان گردشگری دو کشور تصریح کرد: ما آمادگی داریم چهارم تا هفتم نوامبر 
میزبان نشست کارشناسان گردشگری دو کشور باشیم، و در کنار آن نمایشگاهی از ظرفیت های 
گردشگری ایران را برای آژانس داران ترکیه داشته باشیم. سفیر ترکیه، با اشاره به سفرهای متعدد 
خود در طی مدت کوتاه اقامتی که داشته است ادامه داد: در طی این مدت به هر کجای ایران که 
رفته ام و جاذبه های گردشگری ایران را دیده ام با خود اندیشیده ام که این کشور باید ساالنه 
میزبان 30-20 میلیون گردشگر باشد و همواره مسئوالن مختلف کشوری و استانی ایران نیز مایل 
هستند که گردشگر بیشتری به ایران بیاید. ما نیز امیدواریم، با همکاری های متقابل بتوانیم این 

جاذبه های گردشگری را به مردم کشورمان معرفی کنیم.

توجه به سليقه خريداران صنايع دستي 
نبايد فراموش شود

سفیر تركیه خبر داد:
 آمادگي موزه هاي تركيه، براي همکاري

 با موزه ملي ايران

روابط ایران و چین، ریشه در تاریخ کهن 
این دو کشور دارد. از دو هزار سال پیش 
 تاکنون این دو در مس��یر جاده ابریش��م، 
به مباله ه��ای فرهنگی، هنری، اقتصادی 
و علمی با یکدیگ��ر پرداختند. تبادالتی 
که با ظهور اسالم گسترده تر شد و شکل 
دیگری به خود گرفت. نخستین کسانی که 
اسالم را به سرزمین چین بردند و موجب 
رواج زبان فارسی، در آن سرزمین شدند، 
ایرانیان بودند.»مهتاج الطلب«، نخس��تین 
کتاب آموزش دستور زبان فارسی بود که 
به چینی منتشر شد. »چانگ جی می«، با 
نام اسالمی » محمد ابن حکیم اصفهانی«، 

نویس��نده این کتاب بود. در روزگار حمله مغول، دو 
کشور ایران و چین، توانستند فرهنگ ریشه دار خود را 
پاس دارند و مغلوب و مقهور مغوالن نشوند. ایرانیان، 
دانش بس��یار در زمینه پزشکی، گیاه شناسی، نجوم، 
ریاضی، معماری و شناخت ادویه داشتند و چینی ها 
هم، به خوبی با هنر نقاشی، سفالگری و مینیاتور آشنا 
بودند و جاده ابریش��م، این دو کشور را به یکدیگر 
پیوند می داد؛ جاده ای که خود براس��اس گس��ترش 
روابط میان این دو کشور، شکل گرفته بود. فردوسی، 
شاعر و حماسه  سرای ایرانی در قرن چهارم و موالنا 
جالل الدین بلخی، شاعر قرن هفتم هجری در اشعار 
خود از نقاشی ها و صورتگران چینی و مهارت آنها 
سخن گفته اند. ایرانیان، نساجی و بافت پارچه را هم 
از مردم چین آموختند و آرام آرام از آنان پیشی گرفتند 
و پارچه هایی لطیف تر و رنگارنگ تر بافتند. از سوی 
دیگر اندیشه و هنر ایرانی هم، طی این سال ها به چین 
راه یافته است به گونه ای که از چند قرن پیش تاکنون 
گلستان و بوستان سعدی در مسجد و مدرسه های 
مس��لمانان چین، خوانده و تدریس می شده و حتی 
بعضی پژوهشگران چون کیومرث امیری، در مجموعه 

پژوهشی » تأثیر زبان فارس��ی بر چین« که از سوی 
دبیرخانه گسترش زبان و ادب فارسی منتشر شده، بر 
این باورند که حتی هنر نقاش��ی، در دوره ایغورها از 
ایران به این سرزمین سفر کرده و در روزگار مغوالن با 
تغییراتی به ایران بازگشته حتی هنر سفالگری و نقاشی 
بر روی سفال را هم که چینیان در آن سرآمد هستند 
به ایرانیان نسبت می دهند و براین باورند که این هنر، 
پیش از روزگار هخامنشیان از ایران به چین رفته است. 
در این مقاله پژوهشی، همچنین آمده: آتشکده ای در 
شهر شیان کنونی وجود دارد که به دست فیروز، پسر 
یزدگر ساسانی ساخته شده و »معبد ایران« نام دارد... در 
کل می توان گفت که نفوذ فرهنگ ایران در چین به سه 
روش انجام می گرفته است: یکی از راه دریا و پیوند 
بنادر ایرانی به سواحل جنوبی چین بوده است. ایرانیان 
بسیاری در شهرهای ساحلی چین، خانه ساختند و 
ب��ا زنان چینی ازدواج کردن��د و در آنجا ماندند و به 
گسترش فرهنگ و آیین های ایرانی در آن منطقه، حتی 
به  طور ناخودآگاه پرداختند. دومین راه، طریق زمینی 
و از مسیر جاده ابریشم بوده است و کوچ قبیله های 
مس��لمان آس��یای مرکزی که بعضی از آنها ایرانی و 
شیعه بودند چون »ساالر« ها و »قزلباش« ها به چین، 

از دیگر عواملی بود که موجب نفوذ فرهنگ و 
سنت ایرانی در سرزمین چین شد. در حقیقت 
ارتباط های تج��اری و رفت و آمد بازرگانان به 
چین، بهانه ای شد برای آشنایی چینی ها با آداب 
و رسوم ایرانی. کیومرث امیری، همچنین براین 
باور است که به جز آیین هایی چون تائوئیسم و 
کنفوسیوس که بومی چین هستند و پیروان خود 
را دارند، مذاهب و آیین های دیگر چون اس��الم 
و مسیحیت و مانویت توسط ایرانی ها به چین 
راه یافته اند تا آنجا که وقتی آیین مانوی از سوی 
فرمانروایان ایرانی، محدود و محصور می شود از 
سرزمین اصلی خود به سمت شرق می گریزد و 
در چین پناه می گیرد. معروف است که در دوران 
شکوه و رونق شهر چانگ ان، شی ان امروزی، حدود 
پنج ه��زار ایرانی از بازرگان و هنرمند و صنعتگر در 
این شهر زندگی می کردند و هر روز عصر در میدانی 
که » میدان فرهنگ ایرانی« معروف بود، گرد می آمدند 
و غ��ذای ایرانی می خوردن��د و نقالی می کردند و اما 
اسالم از قرن هفتم میالدی به چین راه یافت و بیشتر 

مسلمانان چین را اهل تسنن تشکیل می دادند. 
گرچه در آن میان می توان به حضور شیعیان هم اشاره 

کرد. 
هنوز هم پس از این  همه سال، گلستان سعدی، یکی 
از مهم ترین کتاب های آموزش زبان فارسی درچین 
است و واژه هایی چون: خدا، بانگ، آبدست)وضو(، 
دوست، دشمن، نماز بامداد، نماز پیشین)ظهر(، نماز 
خفتن)عش��اء(، نام ایام هفته و... از واژه های فارسی 
است که در میان مس��لمانان چینی رواج دارد. امروز 
هم نویسندگان و مترجمان ایرانی می توانند به ترجمه 
آثار چینی بپردازند یا با نویسندگان چینی ارتباط مستمر 
داشته باشند و از این راه، فرهنگ چینی را به ایرانی ها 
معرفی کنند. ضمن این که می توانند ایران امروز و تغییر 

و تحول آن را به چینی ها بشناسانند.

جـاده ابـریشـم، پـل فـرهنـگي ایـران و چیـن
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ورزش

 نجمه كرمی 
با گذش��ت س��ه هفته از مس��ابقه های فوتس��ال جام 
باشگاه های کش��ور، تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان 
نتوانس��ت از سه دیدار خود حتی یك پیروزی کسب 
کند ضمن آنکه درطول این سه هفته  تیم فوالد ماهان 
نیز در حد و اندازه های سال گذشته خود ظاهر نشد. 
ولی در نقطه مقابل تیم گیتی پس��ند با وجود نخستین 
حض��ور خود در لیگ برت��ر، نتایج درخور توجهی را 
به دس��ت آورده و در جدول رده بندی باالتر از سایر 
حریف��ان در صدر ق��رار گرفته اس��ت. برخی تیم ها 
عدم هماهنگی میان بازیکنان و باال رفتن س��طح کیفی 
مس��ابقه ها را علت اصل��ی نتایج ضعی��ف تیم خود 
عنوان می کنند که تعطیلی دو هفته ای لیگ می تواند 
غنیمتی برای این تیم ها باش��د تا از این فرصت برای 
هماهنگی هر چه بیش��تر میان بازیکنان خود اس��تفاده 

کنند. 
تیم فوتس��ال گیتی پس��ند از جمله این تیم هاس��ت 
که برای کس��ب آمادگی الزم و ارتقای س��طح کیفی 
بازیکنان خود یکش��نبه شب عازم کویت شد. در این 
س��ه هفته اخیر، اگر چه تیم گیتی پسند در سه دیدار 
موفق به کسب هفت امتیاز شده است اما بازیکنان این 
تیم هنوز نتوانسته اند نظر مساعد سرمربی تیمشان را 

نسبت به عملکرد خود کسب کنند.
گیتی پسند و انديشه قهرمانی

 حس��ین افضل��ی س��رمربی ج��وان و با تجرب��ه تیم 
گیتی پس��ند می گوید: از عملک��رد بازیکنان در این 
س��ه هفته راضی نیس��تم، تیم ما نق��اط ضعف زیادی 
دارد ک��ه بای��د آنها را برطرف کنی��م و اردوی کویت 
نیز در راس��تای برطرف شدن این ضعف ها برپا شده 
اس��ت تا با انجام چند دیدار تدارکاتی تیم خود را از 
لح��اظ فنی تقویت کنیم. وی اف��زود: تیم ما بازیکنان 
بزرگ��ی دارد و باید خیلی بهت��ر از این بازی کند این 
تیم از بازیکنان تیم های مختلف تش��کیل شده است 
و از ع��دم هماهنگ��ی رنج می ب��رد در دفاع عملکرد 
خوبی از خود نش��ان داده است ولي در حمله ضعیف 
کار می کن��د. وی ب��ا بیان اینکه تیم م��ا برای بازی با 
تیم ه��ای ب��زرگ از انگی��زه کافی برخوردار اس��ت 
گفت: مش��کل تیم ما بازی در برابر تیم های ضعیف 
اس��ت چرا ک��ه بازیکنان ما این تیم ها را دس��ت کم 
می گیرن��د و برعکس، آنه��ا با انگیزه زی��اد در برابر 
ما ظاهر می ش��وند. باید برای حل این مش��کل روی 
بازیکنان تیم کار کنیم. گیتی پس��ند در هفته چهارم به 
مص��اف دبیری تبریز خواهد رف��ت و هفته بعد و در 
مهم ترین دیدار از هفته پنجم فوالد ماهان را در پیش 
رو دارد که این دومین شهرآورد فوتسالی ها طی چند 
هفته اخیر و گل سرس��بد بازی های لیگ به حس��اب 
می آید. این دیدار جدای از جذابیت های یك دربی، 
از جهات دیگر نیز حساس��یت خ��اص خود را دارد. 
افضلی سال گذش��ته با ماهان به عنوان قهرمانی لیگ 
دس��ت یافت و با پایان یافتن فصل به تمدید قرارداد 
با ماهان تمایلی نشان نداد و راهی باشگاه گیتی پسند 
ش��د. طاهری مدیرعامل باشگاه گیتی پسند نیز سابقه 
حضور در باش��گاه ماهان را در کارنامه دارد که رفتن 
از باش��گاه فوالدماهان و آمدنش به باش��گاه گیتی نیز 
حرف و حدیث های زیادی را در پی داش��ت. بعد از 
رفتن افضلی از ماهان، س��ید مهدی ابطحی از ش��هید 
منصوری قرچك )نایب قهرمان فصل گذشته( با ماهان 
قرارداد امضا کرد و س��کان هدایت این تیم را برعهده 
 گرفت. این دو مربی در فصل گذشته دو بار برابر هم 
صف آرایی کردند که نتیجه هر دو دیدار به تساوی ختم 
شده است. باید دید در این دیدار طلسم تساوی های 
تیم ه��ای این دو مربی در برابر هم  بعد از تغییرهاي 
اعمال ش��ده شکسته خواهد ش��د یا اینکه هر دو تیم 
 در نهایت به تس��اوی رضایت خواهند داد. افضلی در 
ای��ن باره می گوید: بازیکنان ما از انگیزه زیادی برای 
ای��ن دی��دار برخوردارند، به هیچ وج��ه بحث تالفی 
مطرح نیس��ت بلکه انگیزه زی��اد بازیکنان هر دو تیم 
باعث می شود بازی زیبایی را شاهد باشیم و مطمئن 
باشید تیم ما صد در صد این بازی را خواهد برد. وی 
در ارتباط ب��ا حضور ابطحی در ماهان و رویارویی با 
تیم سابقش نیز گفت: من به این مسائل اعتقادی ندارم 
و در هر تیمی که باش��م فقط به کس��ب نتیجه در آن 

تیم فکر می کنم و تمام تالش��م را می کنم که بهترین 
عملکرد را داش��ته باشم. افضلی همچین در خصوص 
صحبت های اخیر س��رمربی دیگر تی��م اصفهانی در 
ارتباط با س��نگ اندازی گیتی پس��ند ب��رای تیم های 
آنان هم، اظهار داشت: در مورد تیم های مقابل حرف 
نم��ی زنم بعضی افراد دوس��ت دارند ک��ه بعد از هر 
ب��ازی در مورد تیم ما حرف بزنند موضع باش��گاه ما 
در مقابل چنین حرکت هایی فقط س��کوت است چرا 
که می توانس��تیم برای تك ت��ك گفته هاي آنها بیانیه 
 ص��ادر کنیم ولی ما حرفم��ان را در بازی به آنها ثابت 

می کنیم. 
وی ادام��ه داد: تی��م م��ا در حال حاضر صدرنش��ین 
لیگ برتر اس��ت که همین موضوع مس��ئولیت تیم ما 
را بیش��تر می کند همه تیم ها در مقاب��ل ما با انگیزه 
ب��ازی می کنند و باید از جایگاه خ��ود در جدول به 
خوبی محافظت کنیم. این تیم هم اکنون با 7 امتیاز در 
 صدر جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد و با هشت 
گل زده در س��ه هفت��ه، بعد از تیم های راه س��اری و 
ف��والد ماهان بهترین خط حمله و ب��ا دو گل خورده 
بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار دارد. ضمن آنکه 
با 6 امیتاز بهترین تفاضل گل لیگ را به نام خود ثبت 

کرده است. 
ماهان، ماهان فصل گذشته نیست

تیم فوالد ماهان که س��ال گذش��ته با حس��ین افضلی 
عنوان قهرمان مس��ابقه ها را برای دومین بار کس��ب 
کرد، امس��ال همراه با س��ید مهدی ابطحی، س��رمربی 
جدید خود  به دنبال کس��ب س��ومین ج��ام قهرمانی 

است. 
ای��ن تیم در بازی اول خ��ود مقابل تیم فیروز صفه به 
نتیجه ای بهتر از تس��اوی دس��ت نیاف��ت. این دیدار 
اگ��ر چه گل ه��ای زیادی را برای ه��ر دو تیم همراه 
داش��ت اما تنها یك امتیاز سهم هرکدام از این تیم ها 
ش��د. این تیم در بازی بعد خود مقابل گسترش فوالد 
نیز به تس��اوی یك یك رضایت داد ت��ا زمزمه هایی 
پیرامون فاصله داش��تن ماه��ان با تیم فصل پیش خود 

قوت گیرد. 
ام��ا با ب��ازی هفته س��وم و در دیدار با راه س��اری و 
کس��ب یك برد شیرین ش��ش بر دو، کمی از درصد 
این حواشی کاهش یافت. اما عدم هماهنگی بازیکنان 
با یکدیگر و تغییر برنامه های تاکتیکی این تیم، یکی 
از دالی��ل افت فوالد ماهان در اوایل فصل به ش��مار 
می آی��د. ابطح��ی در این باره می گوی��د: من قبل از 
آغاز لیگ هم به باش��گاه فوالد ماهان گفته ام که برای 
اجرای برنامه های خود در این تیم چهار تا شش هفته 
زم��ان الزم دارم. از 29خردادماه که این تیم را تحویل 
گرفته ام پنج بازیک��ن این تیم مصدوم بوده اند و دو 
نفر از بازیکنان نیز در اواس��ط تیرماه به مجموعه تیم 
اضافه ش��دند که در مجموع کل نف��رات تیمم را دو 

هفته در اختیار داشتم. 
وی ادامه داد: با این اوصاف مش��خص بود که تیم در 
سه هفته ابتدایی لیگ با نوسانی روبرو خواهد شد اما 
با تعطیالتی ک��ه در لیگ به وجود آمد فرصتی فراهم 
شد تا بازیکنان به اوج آمادگی خود برسند و از بازی 
پرسپولیس و از هفته چهارم تیم ما تغییرهای تاکتیکی 

زیادی خواهد داشت.
وی اف��زود: تی��م ما هفته گذش��ته برنامه س��نگینی را 
پش��ت س��ر گذاش��ت و برهمین اساس س��ه روز به 
 بازیکنانم استراحت دادم و تمرین از سه شنبه پیگیری 
شد. امروز یا فردا یك بازی تدارکاتی خواهیم داشت 
و ه��ر هفته یك بازی رس��می را برگزار خواهیم کرد 
تا بازیکنانم به ش��رایط آمادگی بدن��ی و فنی ایده آل 

برسند.
س��رمربی تیم ف��والد ماه��ان هچنین اضاف��ه کرد: با 
برگ��زاری اردو در ماه رمضان مواف��ق نبودم چرا که 
پنج بازیکن ملی پوش تیم به جهت اردوهای تیم ملی 
س��ال گذشته از لحاظ فشار روانی در شرایط مطلوبی 
قرار نداش��تند و مطمئن بودم که اردو جواب نخواهد 
داد. وی درخصوص عملکرد تیم گیتی پسند در لیگ 
برتر و صدرنش��ینی این تیم در جدول نیز گفت: این 
تیم همان تیم صدرای ش��یراز است که فقط از شیراز 
به اصفهان آم��ده و چند بازیکن خوب را هم تقویت 
کرده اند و ممکن اس��ت عملکرد خوبی داشته باشند، 

ولی از لحاظ روانی و شخصیتی در حد و اندازه های 
یك تیم قهرمان نیستند. 

وی در ادام��ه ب��ه ب��ازی تیم��ش مقابل گیتی پس��ند 
اشاره کرد و گفت: ش��اید در یك برهه زمانی خاص 
مس��ائل مش��ترک وجود داشته باش��د، اما هیچ زمانی 
نم��ی ت��وان چیزی را با هم مقایس��ه ک��رد زمانی که 
من در تی��م منصوری با ماهان مس��اوی کردم تنها 5 
بازیکن را در اختیار داش��تم، کامیاب پیش از ش��روع 
 بازی عازم کویت ش��د، یك بازیکن مصدوم داش��تم،
اس��ماعیل وطن خواه با وجود اینکه در لیست بود اما 
به خاطر محرومیت نمی توانس��تم از او اس��تفاده کنم 
و با چنین ش��رایطی به مص��اف ماهان رفتم. تیمی که 
نمونه کامل یك تیم منس��جم ب��ود و اگر بازیکنی به 
مجموعه اضافه ش��د در راستای تقویت تیمی بود در 
حالی که امروز ش��رایط من ب��ا ماهان به طور کامل با 
تی��م منصوری تفاوت دارد و خبری از آن مش��کالت 
نیست. ابطحی گفت: مربی تیم گیتی پسند با نحوه کار 
بازیکنان ماهان آشناس��ت و شش- هفت هفته وقت 
الزم اس��ت که من اس��رار، برنامه ها و تاکتیك های 
خ��ود را در این تیم اج��را کنم تا در ب��ازی با ماهان 

شاهد یك تیم و یك بازی متفاوت باشید.
فیروز صفه،تیم بدون برد، بدون شكست

در نقط��ه مقابل تیم فیروز صفه دیگر نماینده اصفهان 
در لیگ برتر فوتس��ال تا هفته سوم رنگ برد به خود 
ندی��ده و در هر س��ه دیدار خود برابر ف��والد ماهان، 
ش��رکت ملی حفاری و آرش بتن قزوین به تس��اوی 
دس��ت یافته اس��ت. این تیم که متش��کل از بازیکنان 
جوان و با انگیزه ای است، چندان چشم به سوی جام 
قهرمانی ندارد و فقط در تالش است خود را در جمع 

سه تیم اول جدول ببیند. 
علیرضا افضلی سرمربی فیروز صفه علت تساوی های 
ادامه دار تیمش را بدشانس��ی می داند و معتقد است 
که در هفته های آتی نتایج بهتری را کس��ب خواهند 
ک��رد. وی می گوید: در دو ب��ازی اول لیگ، بچه ها 
خ��وب کار کردند، مقابل تیم حف��اری موقعیت های 
گل زیادی داشتیم در نیمه اول این دیدار یك بازیکن 
تی��م ما مصدوم و دیگری محروم ش��د و بازی، کمی 
افت پیدا کرد و در ضد حمله گل تس��اوی را دریافت 
کردیم. اما در بازی س��وم به خاطر شکس��ت سنگین 
شش بر صفر آرش بتن قزوین در هفته قبل، بازیکنان 
م��ا این تیم را دس��ت ک��م گرفتند و در ثانی��ه پایانی 
بازی، ناظر ب��ازی خطای بازیکن م��ا را تأیید کرد و 
 پنالتی آنها هم گل ش��د و بی جهت امتیاز از دس��ت 

دادیم. 
 وی ادامه داد: متأس��فانه در ابت��دای فصل، آذرپرور و 
امیر حنیفی از لیس��ت ما خارج شدند چرا که قرار بود 
این دو جزو س��همیه لیگ یك حس��اب شوند اما این 
اتف��اق نیفتاد و امیدواریم بتوانی��م در نیم فصل از آنها 
اس��تفاده کنیم و در حال حاضر م��ن با ده بازیکن کار 
می کنم که کار را برای ما س��خت کرده اس��ت. وی با 
اشاره به ارتقای سطح کیفی مسابقه های لیگ نیز گفت: 
س��ال گذش��ته تیم ماهان بهترین های لیگ را جذب 
کرده بود و لیگ جذابیت و کیفیت چندانی نداشت، اما 
امسال تیم هایی که تا پارسال بازیکنان جوان در اختیار 
داشتند کمی با تجربه تر شده اند و مهره های خوبی را 
 جذب کرده اند و سطح کیفی لیگ، رشد بهتری داشته 

است.
بع��د از تعطی��الت لی��گ هر س��ه نماین��ده اصفهان 
بازی ه��ای س��ختی را پیش روی خ��ود دارند که در 
مهتری��ن آنها می ت��وان به بازی ف��والد ماهان و گیتی 
پسند اشاره کرد که به نوعی بازی جذاب، تماشایی و 
البته حاشیه ای را نوید می دهد. از هم اکنون کرکری 
خوان��دن مربیان و بازیکنان دو تیم برای یکدیگر آغاز 
شده اس��ت. یکی فقط ماهان را شایس��ته پیروزی در 
ای��ن دیدار  و قهرمان��ی در لیگ می دان��د و از بازی 
با گیتی پس��ند به عنوان یك س��رگرمی یاد می کند و 
دیگ��ری ماهان را بعد از گیتی پس��ند دومین تیم برتر 
لیگ می خواند و از شکس��ت این تیم با اختالف زیاد 
حرف می زن��د. باید دید بازیکنان این دو تیم به ویژه 
مربی��ان ای��ن دو در روز بازی چ��ه در چنته خواهند 
 داش��ت و کدامیك برنده این دوئل س��نگین خواهند 

شد...

ژنرال قلعه نوعی به استقالل رسيد
 پژمان سلطاني

  تاکنون شش هفته از لیگ برتر فوتبال کشور سپری شده و »پنج تیم« صدر جدول 
را تجربه کرده اند و فقط تیم ذوب آهن در دو هفته متوالی این مکان را حفظ و هفته 
شش��م، با شکس��ت مقابل صنعت نفت آبادان آن را تقدیم پرسپولیس کرد. در هفته 
نخست، استقالل تهران صدرنشین بود که هفته دوم جای خود را به استیل آذین داد. 
تساوی استیل آذین مقابل نفت تهران در هفته سوم، باعث شد صنعت نفت آبادان به 
ص��در جدول صعود کن��د. در هفته های چهارم و پنجم هم یك تیم اصفهانی به نام 
»ذوب آهن« این رتبه را تجربه کرد، بازی های هفته هفتم با انجام دو دیدار فردا شب 
آغاز می شود و طبق برنامه از ساعت 21:30 استقالل تهران، در ورزشگاه آزادی میزبان 
سپاهان اصفهان خواهد بود و در مسابقه دیگر نفت تهران به مصاف مس کرمان می رود 

و 7 دیدار این هفته، شنبه انجام می شود.
ستاره های سابق استقالل مقابل استقالل

مكان: ورزشگاه آزادی استقالل تهران / سپاهان اصفهان  

بدون شك، حساس ترین دیدار هفته هفتم، مسابقه بین این دو تیم است. هر دو تیم 9 
امتیازی هستند و از 18 امتیاز ممکن 50 درصد امتیازات را به حریفان خود تقدیم کرده 
و انتظارات هواداران خود را برآورده نکردند، در هفته قبلی بازی سپاهان مقابل پاس 
 که تا دقیقه 94 با تساوی دنبال می شد هواداران این تیم کاسه صبرشان لبریز و علیه 

رضا عنایتی، مهاجم مشهدی سپاهان و امیر قلعه نوعی شعار می دادند. 
استقالل تهران هم در یك بازی به طور کلی انتقادی، با تساوی بدون گل مقابل نفت 
دو امتیاز حساس را از دست داد تا با روحیه ای نامطلوب پای به این مسابقه بگذارد، 
در تیم اصفهانی، بازیکنانی حضور دارند که سابقه پوشیدن پیراهن استقالل را دارند 
که می توان به سید مهدی رحمتی، خسرو حیدری، هاشم بیگ زاده، فابیوجان واریو 
و رضا عنایتی اشاره کرد، در ضمن امیر قلعه نوعی سرمربی طالئی پوشان اصفهانی، 
در س��ال های نه چندان دور ژنرال آبی های پایتخت بوده است، از این بین هواداران 
استقالل گفته اند که خسرو حیدری را نخواهند بخشید و او برای پول به سپاهان آمده 
است، اما باید به این عده گفت: در فوتبال حرفه ای هر اتفاقی خواهد افتاد، اما خسرو 
حیدری امیدوار است که روز بازی هوادارن او، هاشم بیگ زاده، فابیو جان واریو و حتی 
قلعه نوعی را تشویق خواهند کرد. به بحث فنی این بازی می رسیم هر دو مربی هنوز 
به ترکیب ایده آل خود دست پیدا نکرده اند و در این چند هفته نوساناتی را در این دو 
تیم شاهد بودیم، استقالل بر خالف حریفش حتی درون چارچوب دروازه خود نفر 
ثابتی را ندارد و مدام وحید طالب لو و محمد محمدی در هر مسابقه، جای خود را 
عوض می کنند، پیش بینی می شود پرویز مظلومی از ریکادوسانتوس برزیلی استفاده 
نکند؛ برای اینکه او بازی خوبی مقابل نفت تهران ارائه نداد و اکثر فوتبال دوستان را به 

یاد »دی کارموی« برزیلی مهاجم سابق پرسپولیس انداخت. 
در کل اس��تقالل مقابل نفت بازی خوبی را به نمایش نگذاشت و اسیر تاکتیك های 
دفاعی نفتی ها شد، در آن سوی میدان مهاجمان سپاهان هم در خط حمله ضعیف 
ظاهر شدند و در 6 بازی 5 گل به ثمر رساندند که این آمار پایینی برای مدافع عنوان 
قهرمان��ی خواهد ب��ود اما مهاجمان آبی پوش پایتخت ب��ا 10 گل زده آمار خوبی را 
 بر جای نهاده اند و می تواند برای خط دفاعی س��پاهان خطرناک باش��د، ش��اگردان 
قلعه نوعی در این دیدار چش��م به ارس��ال های خس��رو حیدری از جناح راست و 
سانترهای هاشم بیگ زاده از سمت چپ دوخته اند و نباید از پاس های توی عمق 
محرم نویدکیا برای توره، یانوش و یا رضا عنایتی به راحتی گذشت، در سمت مقابل 
استقاللی ها با رفتن این دو بازیکن از تیمشان فقط دل به پاسهای تو در و عمقی و 
همچنین ضربات ایستگاهی میالد میداودی، ایمان مبعلی و حتی مجتبی جباری )که 
در خبرها آمده در بازی مقابل شیرهای زرد اصفهان با ماسك صورت بازی می کند( 
بسته اند. یکی از مشکل هایی که این دو سه روز گریبان سپاهان را گرفته است، مشکل 
سربازی احسان حاج صفی است که می گویند او مشمول است و باید به تیم ملوان 
نقل مکان کند اکنون باید منتظر ماند که حاج صفی می تواند فردا شب برای سپاهان 
بازی کند یا نه؟ در ترکیب احتمالی سپاهان پیش بینی می شود بازیکنانی چون: سید 
مهدی رحمتی، سید هادی عقیلی، سید جالل حسینی، محسن بنگر، خسرو حیدری، 
محرم نویدکیا، احمد جمشیدیان، هاشم بیگ زاده، مهدی کریمیان )در صورت رهایی 
از مصدومیت(، ابراهیم توره و میلوارد یانوش  از سوی امیر قلعه نوعی به بازی گرفته 
شوند و در مقابل پرویز مظلومی از: محمد محمدی، امیر حسین صادقی، حنیف عمران 
زاده، مهدی امیر ابادی، پژمان منتظری، مجتبی جباری، فیلیپ آلوزدسوزا، فرزاد آشوبی، 
میالد میداودی، ایمان مبعلی )آرش برهانی( و فرهاد مجیدی شاید استفاده کند استقالل 
در فصل گذش��ته در دور رفت با گل امید رضا روانخواه از س��د سپاهان گذشت اما 
شاگردان قلعه نوعی در ورزشگاه فوالدشهر این شکست را جبران و با گل های عماد 
محمد رضا و سید هادی عقیلی آبی پوشان پایتخت را بدرقه کردند. هم اکنون استقالل 
 در مکان شش��م و س��پاهان با تفاضل گل کمتر در رتبه هشتم جدول رده بندی قرار 

دارند.

رحمتی و حسينی بازيکنان اخالق
 از س��وی سازمان لیگ فوتبال کش��ور، امین متوسل زاده بازیکن فصل 
قبل فجر سپاسی شیراز و بازیکن کنونی راه آهن شهر ری، سید مهدی رحمتی 
دروازه بان ملی پوش س��پاهان و س��ید محمد حسینی، مدافع 3 گله ذوب آهن 
به عنوان برترین های اخالق در لیگ نهم برگزیده  شدند. همچنین کریم باقری، 
هافبك خوش اخالق تیم پرسپولیس تهران به عنوان بازیکن اخالق در 9 دوره لیگ 
برتر شناخته شد. البته باز هم سازمان لیگ دست به یك ابتکار عجیب زد و محمد مایلی 
کهن سرمربی تیم فوتبال سایپای کرج را به عنوان برترین مربی اخالق برگزید. مایلی 
کهنی که در فصل قبل پس از هر بازی به اکثر بازیکنان، مربیان و مسئوالن تیم های 
دیگر توهین می کرد و این عنوان را تا پایان لیگ دهم یدک خواهد کشید و در این 
فهرست نامی از امیر قلعه نوعی، منصور ابراهیم زاده، محمود یاوری، رسول کربکندی 
و حتی صمد مرفاوی دیده نشد که در نوع خودش قابل بحث است که عزیز محمدی 
رئیس سازمان لیگ اظهار داشته: مالک داخل زمین بوده )در طول فصل لیگ نهم داخل 
زمین هم شاهد اعتراض های بی مورد او به داوران و برخی تیم ها بودیم( به هر حال 
اگر مالک انتخاب، مستطیل سبز است هر مربی که می خواهد این عنوان را از آن خود 

کند باید پس از پایان بازی به مربیان، داوران و غیره توهین کند!

بيم ها و اميدها برای نمايندگان 
پايتخت فوتبال ايران در ليگ دهم 

    مرتضی رمضانی  
شش هفته از رقابت های لیگ برتر باشگاه های ایران گذشت و به طور 
تقریبی دو نماینده فوتبال اصفهان در این دو هفته روزها و اوضاع متفاوتی 
را سپری کردند. زردهای ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی که با عملکرد 
موفق خود در فصل نقل و انتقاالت، مهره های کلیدی و بازیکنان شایسته 
فوتبال ایران را جذب نمودند، نتوانستند در این شش هفته عملکرد رضایت 
بخش��ی را از خود به نمایش بگذارند و شاید بدترین اتفاق برای آنان و 
هواداران متعصبش��ان در داربی اصفهان رخ داد. هر چند زردها معتقدند 
 که مس��عود مرادی با قضاوت پر انتقادش در شهر آورد اصفهان پیروزی 
ذوب آهن را ناخواسته موجب شد. اما به هر حال باخت در داربی اصفهان 
خشم و ناراحتی همه سپاهانی ها را بر انگیخت تا همچنان سبزها، گربه 
سیاه شماره یکی برای زرد ها باشند و طلسم چند ساله شکست ناپذیری 
ذوب آهنی ها محفوظ بماند. عملکرد پر انتقاد خط آتش سپاهان در شش 
هفته گذشته  نیز باعث شد تا هواداران زرد هر از چند گاهی دلشان برای 
عماد رضا یا همان عماد آقای گل تنگ شود و برخی آنان در اوج عصبانیت 
و هنگامی که پاسی ها و شاگردان مدیر روستا  در ورزشگاه فوالد شهر گل 
تساوی را وارد دروازه رحمتی کردند؛ دیواری کوتاه تر از عنایتی نیابند و 
همه ناراحتی های ناشی از عدم گلزنی شاگردان قلعه نوعی را سر عنایتی 
که ده دقیقه بود وارد میدان شده بود خالی کنند!!! و باز هم همان هواداران 
بی تحملی شوند که در دو فصل گذشته زبانزد خاص و عام شده بودند و 
طومار مربیانی همچون فیرات، چرخابی و کاظمی را در مدتی کوتاه و در 
عرض یك سال درهم پیچیدند. انتظارات از پر افتخارترین تیم ایرانی در 
دهه 80 فوق العاده باالست و امسال با توجه به مجموعه منسجم و کاملی 
که ساکت روانه رقابت ها نموده، حداقل انتظار مدیریت و هواداران سپاهان 
از بازیکنان و کادر فنی  تکرار قهرمانی در ایران و ظهور دوباره در آسیا با 
حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیاست.  نمایش زردها تاکنون رضایت 
بخش نبوده است. هر چند بهترین امیدواری برای عملکرد تیم های تحت 
رهبری امیر مرور نتایج تیم های تحت هدایتش حداقل  در دو سال گذشته 
و در هفته های ابتدایی دو فصل اخیر  اس��ت. استقالل تهران و سپاهان 
اصفهان قهرمانان لیگ های هشتم و نهم در ابتدای فصل هایی که با قهرمانی 
شان همراه بود؛ رده های سیزدهم و پانزدهم جدول را هم  به خوبی حس 
کردند و مدتی زمان برد تا با میانه های جدول خداحافظی کرده و به صدر 
سالم کنند. مسأله ای که باید هواداران سپاهان به آن واقف باشند تحمل و 
صبوری برای موفقیت تیم محبوبشان است. نمایش برخی از آنان در سی 
و یکم مردادماه و در دیدار تیم های سپاهان و پاس همدان در ورزشگاه 
فوالد شهر آنگاه که عنایتی هدف تمام ایرادهای تیم شد؛ نمایشی تلخ بود 
که شاید از آنان به  عنوان هواداران قهرمان ایران انتظار نمی رفت و کام کادر 

فنی و بازیکنان را با وجود پیروزی بر پاس تلخ نگاه داشت...
 اگر بگوییم همه تیم هایی که امسال  برای مصاف با  سپاهان با تمام قوا 
می آین��د گویا رقابت با تیمی فرا ایرانی پیش رو دارند، گزاف نگفته ایم  
و به طور حتم امتیاز گرفتن از این تیم ها س��خت و دشوار است و برای 
سپاهانی ها بیم آن می رود با این مشکل سایر مدعیان خیلی زود فاصله 
خود را با سپاهان بیشتر و بیشتر کنند. مدیریت سپاهان که همه جوره امیر 
را پشتیبانی نموده و امکانات و نیازهای وی را مهیا کرده است؛ هم اکنون به 
درستی از او می خواهند که پاسخ اعتماد و حمایت از او را ببیند. انتظاری 
که قلعه نوعی با آماده شدن جان واریو و اندکی تجدید نظر در زوج حمله 
س��پاهان با درایت همیشگی اش می تواند آن را محقق کند. قلعه نوعی 
روزهای سخت تر از این را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته و زردهای 

متعصب ایران می توانند به آینده امیدوار باشند.
 نماینده فوتبال این خطه، روزهای خوبی را سپری می کند. ذوب آهن با 

کار گروهی و بازیکنان توانمندی که در اختیار دارد در 2 سال اخیر رقیبی 
خوفناک برای تیم های لیگ برتری بوده و در کنار سپاهان توانسته عنوان 
پایتخ��ت فوتبال ایران را برای اصفهان به ارمغان آورد. ذوبی ها با نظم و 
اصولی که دارند توانسته اند در طول 2 سال گذشته روال مناسبی داشته 

باشند و کمتر دچار حاشیه های مخرب شوند.
اما آنچه در مورد سبزها به عنوان دغدغه  قابل طرح است برخی صداها 
و مواضع دور از انتظاری است  که در قالب مصاحبه بازیکنان از اردوگاه 
شاگردان ابراهیم زاده  به گوش می رسد. یادمان نمی رود که سال گذشته 
اش��جاری بازیکن وق��ت ذوب آهن هر هفته یك ب��ار از عالقه خود به 
علی دایی و پرس��پولیس س��خن می گفت و مدعی بود با دایی حاضر 
اس��ت تا جهنم هم برود. هر چند در فصل نقل و انتقاالت به خاطر پول 
 بیش��تر به پرسپولیس نه گفت و راهی استیل آذین شد تا با تومباکویچ و 
 استیل آذینی ها به سوی جهنم حرکت کند! خلعتبری مهاجم شماره یك 
ذوب آهنی ها نیز همچون س��ال قبل از رابطه پدر و پسری خود با دایی 
س��خن می گوید و از اینکه به پرسپولیس ملحق نشد از کاشانی و دایی 
عذرخواهی می کند. هر چند کار جالب توجه و قابل تحسین مدیریت 
باش��گاه در محدود کردن مصاحبه های سبز پوشان و هماهنگی آنان با 
روابط عمومی باش��گاه برای مصاحبه می توان��د تا حدودی جلوی این 
مصاحبه های دور از شأن را بگیرد و وجهه و شخصیت تیم را دستمایه 
این مصاحبه های کودکانه نکند، اما بازیکنان ذوب آهن با نگاهی به شرایط 
تیمشان در دو سال اخیر، باید به این نکته بیش از هر زمانی واقف شوند 
که ذوب آهن آنقدر بزرگ و با عظمت شده که برای بسیاری از بازیکنان 
لیگ حضور در آن افتخار آمیز و مهم باشد و این تیم با سرعت قابل توجه 
خود، مدت هاس��ت که از س��رخابی ها عبور نموده است. با این شرایط 
مصاحبه ها و مواضع بازیکنان تیم نیز باید مقام ذوب آهن را حفظ کند 
و منطبق با بزرگی های این قطب جدید فوتبال باشد. نکته دغدغه آمیز 
دیگ��ری که در مورد تمام ذوب آهن بهتر اس��ت در همین ابتدای فصل 
 مورد تحلیل و بررس��ی قرار گیرد، ش��روع های طوفان��ی و فوق العاده 
ذوب آهنی ها در ابتدای دو فصل اخیر و کشیده شدن ترمزشان در پایان 
فصل است. که این امر دو سال پیاپی آنان را از قهرمانی دور کرده است. 
هرچند در فصل نهم با قهرمانی زود هنگام تیم زرد اصفهان  و فاصله چند 
امتیازی با قهرمان؛ نایب قهرمان لیگ فوتبال اصفهان در این باره متضرر 
 نشد اما هنوز هم که هنوز است این اعتقاد وجود دارد که جام هشتم از آن 
ذوبی هایی بود که با بی تجربگی کاپ قهرمانی لیگ برتر را به اصفهان 
نیاوردند و در نهایت به جام حذفی آن س��ال قانع شدند. ابراهیم زاده در 
سومین سال حضورش باید برای خداحافظی با این مشکل چاره اندیشی 
کند و به طور حتم با تجربه های دو سال اخیر تدابیری را برای حل این 
مس��أله اتخاذ خواهد نمود.  باخت شاگردان ابراهیم زاده به صنعت نفت 
آبادان در زمان مناسبی رخ داد تا سبزها هم واقف شوند که به عنوان یکی 
از نمایندگان خطه اصفهان؛ تیم ها برای گرفتن 3 امتیاز از آنها انگیزه باالیی 
دارند و نتایج درخشان 5 هفته ابتدایی نیز آنان را بی جهت مغرور نکند. 

ذوب آهنی ها برای قهرمانی راه دراز و سختی را پیش رو دارند.

بررسی عملکرد سه نماينده فوتسال اصفهان در لیگ  ورزش در جهانباشگاه شهر
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هفت روز بــر هنــر ایــران و جهان چه گــذشت!
  حمید حقیقت  

ــان: خب��ر  ــینمای جه  از س
می رسد که »فصل باران های 
موس��می«و »میهمان��ی زی��ر 
آب« در بخش  رقابتی س��ی و 
چهارمین جشنواره بین المللی 
مونترال کانادا به نمایش عمومی 
 در می آین��د. فیلم س��ینمایی
»فصل باران های موسمی« به 
کارگردانی »مجید برزگر« یکی 
از آثار منتخب بخش مسابقه بین الملل فیلم های اول جشنواره مونترال 
است که در کنار 23 فیلم سینمایی دیگر از 19 کشور جهان از جمله:  
ایتالیا، فرانس��ه، اس��پانیا، برزیل، هلند، یونان، امریکا، روسیه، سوئیس، 
چین، ژاپن، فیلیپین، لبنان و... روی پرده می رود. فیلم کوتاه داس��تانی 
»میهمانی زیر آب« ساخته »بابك امینی« نیز در بخش مسابقه فیلم های 
کوتاه جشنواره به  نمایش درمی آید. در این بخش، کارگردانان 16 فیلم 
کوتاه از 11 کشور جهان نظیر: اسپانیا، برزیل، مکزیك،  فرانسه، کانادا، 
گرجستان، ونزوئال، آمریکا، نیوزیلند و... به رقابت با هم می پردازند و پل 
ورهوون فیلمساز هلندی پس از چهار سال، به زودی فیلم »قدرت پنهان« 
را براساس کتابی به همین نام نوشته »لوئیس کوپروس« جلوی دوربین 
 می برد. کوپروس که در ادبیات هلندی زبان، با جوزف کنراد مقایس��ه 

کت��اب  ش���ود،   م�����ی 
»قدرت پنهان« را در س��ال 
1900 نوشته و پنجاه سال 
پیش از فروپاشی امپراطوری 
هند شرقی )اندونزی( این 
 واقع��ه را در کت��اب خود 

پیش بینی کرده بود. 
ــران؛  اي ــینمای  س از  و 
دری�اف��ت   نامزده�����ای 
ش�ایس��تگی«  »تندی���س 
چهاردهمین جشن سینمای ایران در بخش های مختلف اعالم شدند. 
پس از 47 روز داوری فشرده و تماشای 132 فیلم بلند داستانی توسط 
60 نفر داور تخصصی و با پایان یافتن مهلت تکمیل نمونه  برگ های 
داوری اولیه، دیروز پاکت های اعالم رأی داوران توسط شورای صیانت 
 از آرا: )ژی��ال ایپکچی، علی دهکردی و س��یروس الوند( و با  حضور 
سید محسن هاش��می، دبیر اجرایی جشن س��ینمای ایران، گشوده و 
نامزدهای دریافت تندیس شایستگی سینمای معرفی شدند، نامزدهای 
تندیس شایستگی بهترین کارگردانی: واروژ کریم مسیحی برای فیلم 
»تردید«، اصغر فرهادی برای فیلم »درباره الی«، جلیل سامان برای فیلم 
»وقت بودن«، داریوش مهرجوئی برای فیلم »سنتوری«، بهرام بیضائی 

برای فیلم »وقتی همه خوابیم«.

ــــیقی؛  موس ــا  امــ و   
ارکس��تر»ویولت« به رهبری 
فرزاد نوش��اد و آواز مس��عود 
یکت��ا س��اعت 21 روزهای 
ش��هریورماه  و 20   19 ،18
در ت��االر وح��دت اجرا می 
ش��ود. مجموع قطعات این 
 کنسرت بر پایه اشعار موالنا و 
س��هراب س��پهری تنظیم و 
آهنگسازی شده است و قرار 
است قطعه هاي »هیچس��تان«، »منظومه برف« و»گوش کن« در قالب 
»جزوالس« بر اش��عار سپهری، در بخش نخس��ت این کنسرت اجرا 
 شود. بخش دوم این کنسرت به اجرای قطعه هاي »من غالم قمرم« و
»اینجا کسی است پنهان« بر اشعار موالنا اختصاص دارد و پایان بخش 

نخستین کنسرت رسمی»ویولت« اجرای قطعه »ای ایران« است 
و از تئاتر؛ دومین مونولوگ فستیوال گروه تئاتر »لیو« با متنی از بهمن  
فرمان آرا در تاالر انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می رود.  مونولوگ 
»دروغ چرا؟«به کارگردانی حمید پورآذری با بازی نگار عابدی جمعه 
پنجم شهریور در دو ساعت 16 و 17 اجرا می شود. »دروغ چرا؟« بخشی 
از نمایشنامه ای است که فرمان آرا در سال جاری نوشته و قصد دارد آن 
را روی صحنه ببرد. شخصیت زن نمایشنامه »دروغ چرا؟« مونولوگی 

در آغ��از نمایش دارد که برای 
شرکت در فستیوال گروه تئاتر 
»لیو« بازنویسی شده و گسترش 
پیدا کرده است. یکی دیگر از 
برنامه هایی که در روز اجرای 
این مونولوگ برگزار می شود، 
قصه گویی مارتین شمعون پور 
است. این آهنگساز و نوازنده، 
یکی از قصه های طنزآمیز کهن 
آشوری را به صورت تك گویی 
با فلوت اجرا می کند. این برنامه میان دو نوبت اجرای مونولوگ ها است.

از ادبیات؛ رمان »آن سوی رود میان درختان« نوشته ارنست همینگوی به 
زودی با ترجمه اسداله امرایی منتشر می شود. نشر افق این اثر را عرضه 
می کند. همینگوی، این رمان را در س��ال 1950 نوشته و در آن داستان 
سرهنگي امریکایی روایت می شود که در جنگ جهانی دوم شکست 
می خورد. همینگوی، در این رمان نگاه بدبینانه  و طعنه آمیزی به حضور 
امریکا در جنگ جهانی دوم دارد. روزنامه لوماتن یادداش��تی با عنوان 
»استاد همینگوی« به قلم گابریل گارسیا مارکز چاپ کرد که در بخشی 
از آن آمده بود: بازی کنایه آمیز سرنوشت، به راستی حیرت آور است 
که زیباترین و انسانی ترین اثر همینگوی کمتر از همه موفق شده باشد. 

سخن از »آن  سوی رود میان درختان« است.

فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :
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فكس : 0311-6284166

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
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قیمت طال )تومان(
30660 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سكه در بازار تهران )تومان(
317000           یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

304000           یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1059      1056  دالر امریکا

1357      1352          یورو

280 277      ریال عربستان

288 286    درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز

37 °

34 °

17 °

11 °

حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

پوس��تر باغ ایران��ي دوازدهمین دوره دو س��االنه 
 جهان��ي معم��اري ونیز طراحي و منتش��ر ش��د. 
به گزارش فارس به نق��ل از روابط عمومي موزه 
هنرهاي معاصرتهران،  دوازدهمین دوره دو ساالنه 
معماري ونیز از امروز در ش��هر ونیز ایتالیا افتتاح 

مي شود و به مدت 3 ماه ادامه دارد. 
در این دو س��االنه تصاویر،  نقش��ه ها و پالن هاي 
پنج باغ ایراني به نمایش در مي آید و پوس��تر این 
نمایش��گاه با عن��وان باغ ایران��ي را علي وزیریان 
طراحي کرده اس��ت. علي وزیریان متولد 1339 و 
فارغ التحصیل رش��ته نقاشي از دانشکده هنرهاي 

زیباي دانشگاه تهران است. 
وي نمایش��گاه ه��اي متعدد انف��رادي و گروهي 
برپا کرده اس��ت که از آن جمله مي توان به اولین، 
 چهارمی��ن و پنجمین دو س��االنه نقاش��ي معاصر 
تهران،  نمایش��گاه هاي بازتاب س��نت در نقاشي 
معاصر ای��ران، طبیعت در نقاش��ي معاصر تهران،  
اولین دو س��االنه نقاشي جهان اس��الم و بیش از 
س��ي نمایشگاه نقاشي و گرافیك در ایران و دیگر 

کشورها نام برد.

در دوازدهمین دوره دو ساالنه جهاني معماري ونیز؛

پوستــر بــاغ ايرانــي منتشــر شد
كالم نور

امام حسن مجتبي )ع(:
هالكت و نابودي دين و ايمان هر شخص در سه چیز است: تكبر، حرص و حسد.

شهيد اسماعيل نصرالهي
شهید اسماعیل نصرالهي فرزند خدارحم در خانواده اي مسلمان و معتقد به دنیا آمد. وي با مهاجرت از روستاي 
دزک به اصفهان همواره با تالش و کوششي که مي کرد به خانواده خود یاري مي رساند تا اینکه با لبیك به فرمان 
امام خمیني )ره( به یاري رزمندگان شتافت و با حضور پرتالش خود در جبهه هاي حق علیه باطل سرانجام در 
تاریخ 1361/4/23 در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت رسید و مفقوداالثر شد تا اینکه در سال 1367 با 
عملیات تفحص پیکر مطهر او کشف و به خاک سپرده شد. اخالص، عبادت عاشقانه، اطاعت پذیري از رهبر و 

ولي خود از جمله خصوصیات این شهید بزرگوار بود.

»موسيقی هفته«
   حامد حقی  

 این هفته با آلبوم »خانه ام ابریست« به خوانندگی آبتین ژیان، در کنار شما هستیم. از دیگر عوامل این آلبوم موسیقی 
می توان به آهنگسازی اشکان نوابی و ترانه سرایی بر اساس اشعاری از نیما یوشیج و فروغ فرخزاد و نوازندگی 
اشکان نوابی )پیانو، سازهای الکترونیکی(، نادر دانیالی )گیتار(، ایمان ملکی )ویولون( اشاره داشت. در قسمتی 
از ش��عر نیما داریم: »خانه ام ابری اس��ت/ یکسره روی زمین ابری است با آن/ از فراز گردنه – خرد و خراب و 
مست/ باد می پیچد: یکسره دنیا خراب از اوست/ و حواس من: ای نی زن. که تو را آوای نی برده است دور از 

ره – کجایی؟/ خانه ام ابریست اما / ابر بارانش گرفته است«.

روزی بود...

اصفه��ان  اس��تان  آبخی��زداری  و  طبیع��ی  مناب��ع  کل  مدی��ر 
گف��ت: در س��طحی مع��ادل 48 ه��زار هکت��ار پ��روژه ه��ای 
آبخیزداری در شهرس��تان ه��ای: گلپایگان، خوانس��ار، فریدن، 
 فریدونش��هر، نجف آباد، مبارکه، س��میرم، ش��هرضا، کاش��ان، 
خورو بیابانك، نایین و اردس��تان که با عملیات پخش س��یالب 
و احداث بند خاکی و بند رس��وبگیر اجرا شده در هفته دولت 

افتتاح خواهد شد.
»مهن��دس فیض ا... رهنما« هزینه اجرای پروژه های فوق که از 
محل اعتبارات ملی و اس��تانی تأمین ش��ده را 44 میلیارد ریال 

اعالم نمود.
وی ه��دف از انجام عملیات مزب��ور را حفاظت آب و خاک و 

کنترل سیل، سیالب و رسوب بر شمرد.
 مدی��رکل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری اس��تان اصفه��ان ب��ه 
 فعالی��ت ه��ای بیولوژی��ك اش��اره ک��رد و گف��ت: در س��طح 
700 هکتار، عملیات مقابله با بیابان زایی به صورت نهال کاری 
در شهرستان های آران و بیدگل، نایین، خور، برخوار، اصفهان 
و اردس��تان انج��ام و مع��ادل 750 هکتار پروژه های توس��عه 
درختکاری و پوش��ش گیاهی دیم در شهرس��تان های چادگان 
و س��میرم با  اعتباری به مبلغ 45 میلیارد و پانصد میلیون ریال  

اجرا شده است.
رهنم��ا، در خص��وص تهیه ط��رح، اجرا و نظ��ارت طرح های  
مرتعداری گفت: ممیزی و تنس��یق، مدیریت چرا، کپه کاری و 
کش��ت مستقیم، ذخیره بارش هاي آسمانی، قرق مراتع و تبدیل 

دیمزارها در سطحی معادل 4 میلیون و دویست و پنجاه وهفت 
هزار ونود هکتار، احداث 286 باب آبشخوار، آب انبار و مرمت 
سرچشمه، حفر 454 چاه مالداری، نصب 11 دستگاه تلمبه بادی، 
تولید 26 تن بذر مرتعی، تجهیز 3 ایستگاه تولید بذر مرتعی و انتقال 
51 هزار و پانصد متر انشعاب لوله آب با اعتبار کل 9 میلیارد و 
 دویست و سی میلیون و چهارصد و سی هزار ریال انجام گرفته 

است. 
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از نابودي گونه کرفس کوهی 
در شهرس��تان فریدونشهر، مبلغ 160 میلیون ریال هزینه شده و 
طی آن مقدار 4 تن کرفس کوهی با مش��ارکت مردم فرآوری و 
در همین راس��تا تعداد 5 دستگاه خشك کن گیاه مذکور تحویل 

مردم منطقه شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان نتیجه انجام 
پ��روژه های قابل افتتاح در هفته دولت را عالوه بر حفظ آب و 

خاک کشور، اشتغال زایی 712 نفر اعالم نمود.
حفاظ��ت از عرصه های منابع طبیع��ی از وظیفه هاي حاکمیتی 
است که در راستای انجام آن، شورای حفاظت از اراضی ملی و 

منابع طبیعی تشکیل شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان با اعالم مطلب فوق گفت:  شورای حفاظت منابع 
طبیعی اس��تان ها  به ریاس��ت رئیس کل دادگس��تری و دبیری 
دادس��تان با حضور دستگاه های مربوطه به منظور مشارکت در 
حفظ انفال به خصوص در شهرس��تان ها به طور فعال تشکیل 

می شود.
»مهن��دس محمدتقی صفار« اف��زود: حفاظ��ت از منابع طبیعی 
موضوعی فرابخش است که دارای دو قسمت حفاظت فیزیکی 
و حفاظت بیولوژیکی است و از طرف دیگر باید به این مهم نیز 
اشاره کرد که اگر چه تقویت پروژه های بیولوژیك و انجام آن 
به حفاظت خاک منجر می ش��ود ولی با توجه به ارزش افزوده 
اراض��ی و طمع زمین خواران در تصرف اراضی در ابتداي امر، 
آنچ��ه مهم قلمداد می ش��ود حفاظت فیزیک��ی و جلوگیری از 
دس��ت درازي به اراضی ملی و دولتی  اس��ت و نیاز تدوین و 
 تصوی��ب برنامه های حفاظتی مذکور  بی��ش از پیش ضروری 

است.

وی در ادامه گفت: مهمترین مس��ئولیت سازمانی درعرصه های 
منابع طبیعی کش��ور، حفاظت طبیعت اس��ت و باید ترتیبی داده 
ش��ود ت��ا ضمن تقویت فرهنگ س��ازی عم��وم و به خصوص 
مش��ارکت  بهره برداران منابع طبیع��ی در حفظ از انفال، تأمین 
و تقوی��ت نیروهای حفاظت مورد نیاز ب��ر ارتقای میزان توفیق 
و ع��زم مل��ی و س��ازمانی در حفاظت منابع طبیعی کش��ور نیز 

دسترسی پیدا کنیم.
محمدتقی صفار اظهار داشت: با استفاده از تصاویر ماهواره ای 
و تلفیق آن با نقش��ه های اجرایی قانون در یك پروسه زمانی و 
با تقویت کادر تخصصی، آخرین وضعیت عرصه ها را از لحاظ 
پوش��ش گیاهی، تعیین وضعیت پرونده ه��ای تخلف و تجاوز 
ب��ه اراضی و تعیین ح��دود واگذاری ها، بی��ش از پیش در امر 

حفاظت اهتمام نماییم.
وی خاطرنش��ان س��اخت: ب��ا توج��ه ب��ه سیس��تم دفاعی در 
 مقابل��ه ب��ا ه��ر گونه تج��اوز به عرصه ه��ای مناب��ع طبیعی و 
 زمین خواری، به برنامه ریزی عملیاتی منسجم توسط بخش فنی، 
تجهی��ز مدیری��ت حفاظ��ت ب��ه منظ��ور مونیتورین��گ نیروی 
 حفاظ��ت با ابزاري پیش��رفته نیاز داریم و ب��ه همراه آن حضور 
فع��ال و مؤث��ر و تأمی��ن کادر ثابت  حقوقی جهت رس��یدگی 
ب��ه پرونده ه��ای تخل��ف و تجاوز زمی��ن خ��واران از طریق 
 دس��تگاه های قضای��ی، امری الزم و ضروری اس��ت تا بتوانیم 
 در حفاظ��ت از عرص��ه ه��ای مناب��ع طبیعی به اه��داف عالی 

برسیم.

در هفته دولت:

افتتــــاح 38 طرح و پــروژه منابع طبیعــی و آبخیــزداری 


